


શ્રીમન્ મણરાજ.સયાજીરાવ ગંથમાલાનો ઉપાદ્ધાત* 

વડોદરાના શ્રીમન્ મઠારાશા સાહેળ સયાજીરાવ ગાયકવાડ સેનાખાસખેલ 
સમશેર ખહાદ્ર ૪. સ. ૧૮૮૨ માં અમદાવાદ પધાર્યા હતા તે પ્રસંગે તેમણે 
ગુજરાત વતોડ્યુલર સોસાઇદીતે રૂ. ૫,૦૦૦ ખક્ષિસ કર્યી; માટે સોસાઇટીએ 
તેમતે પે!તાતા સરખી ( પેઠ્ન » ટરાવ્યાછે, અને તે રકમ તેમના નામથી «દી 
રાખી તેતું વાજ તેમતે નામે ગ્રંધો રચાવવામાં, ગ્રૅધો છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવામાં, 

અતે ઉત્તેજન દાખલ ગ્રંથો ખરીદ કરવાર્મા વાપરવાતે। ઠરાવ કર્યો છે. તે 
પમાણે ગ્માજ સધીમાં નીચે પમાણે પુસ્તકે! થ્રીમન્ મહારાજ સયાજીરાવ ગ્રંથ્- 

માલા તરીકે છપાવવાર્મા આવ્યાં છે. 

૧, ગ્રીસ રેશને। ઇતિડાસ. 

૨. વિધવાવષત અનાચાર. 
8, હિ'્નાં મહારાણી અને તેમનું કુટુંબ. 
૪. ભાલણૂસૃત ઉદ્વકવિકૃત રામાયણ. 
પ, ઝપનય. 

પ, અર્નિયરતો પ્રવાસ. 

અમદાવાદ 

તા, ૧ જાન્યુઆરી ૧૮૪૮. 



ગમસ્તાવતા. 

આર્યમજ, મધ્યકાળના એટલે પોરાણિક કાળના વહેમ ચકમાં પડી યાર- થી તેશે હિદસ્તાનની બહાર પગ ઝૂકવો! બંધ કમે છે, તો પછી સંસ્ૃ- 
તમાં અથવા પ્રાકૃતમાં પવાસનાં જ્સ્તકા જ ડયાંથી હૈયુ ? પવાસ અને ઇતિહાસનાં પુસ્તકો હિડ્સ્તાનની હાલ ખોલતી કઇ પણુ ભાષામાં લખાયાં નથી, પ્રવાસ લખવા, એ પશ્ચિમ તરફના લોકોની પહ્દિ છે, અતે યથાર્થ પ્રવાસના પુસ્તકમાંથી ઘણું જણુવાતું મળે છે. હિદેસ્તાનના ઇતિઠાસ ઉપર આવાં પ્રવાસ પુસ્તકોએ ધણું અજવાળુ પાડયું છે, ખુદ ધર્મ ચાલ તો હતો તે કાળમાં ચીન દેશના ખે સુસાફરો હિ'ુર્તાનમાં યાત્રામે આવ્યા દતા. એ સુસાષ્રોનાં લખેલાં પુસ્તક ઉપરથી હિંદુસ્તાનના તે કાળના ૪" તિહાસની ધણી બામત અજવાળામાં આવી છે. પ્રાચીન નગરે, દેશની સ્ષિતિ, લોકની રહેશી કરણા અતે જુર્દા જુદા રાજ્યોના રાજાઓ તેમની રાજ્યનીતિ વગરે ધણી અમલની બાબતો તેમનાં પવાસ પુસ્તકોપરથી મળી આવી છે. ગ્રીસના મતિનિધિઓએ પણુ હિ'દુસ્તાન સંબંધી હેવાલ લખેલા 

છે. વળી મોગલોના કાળમાં પણુ યૂરોપતા ધણા મુસાફરો હિંદુસ્તાનમાં આવી ગયા હતા, અને તેમણે પોતાતી મુસાફરીનાં પુસ્તકે! લખેલાં છે. સતે ૧૬૫૬ 
માં આ પ્રવાસતો! લખનાર ખર્નિયર નરે ફ્રાન્સ દેશને। વૈધ-ડાકતર-હતે।, તે ! પણુ હિ'સ્તાતમાં આવ્યો હતો અને તેશે લખેકું પુસ્તક તેજ આ પુસ્તક છે. ખર્નિયરના હેવાલ એટલા બધા ખરા કહેવાય છે કે, જેના ઉપર્ ઇતિ- દાસની ખરી હકીકતનું તોલન થાય છે. આ પુસ્તક ન્યારથી મારા વાંચ- વામાં આવ્યું ત્યારથી જ એના ભાષાન્તર સબધી સંકલ્પ યયે। હતે! અતે શુજરાત વનોકયુલર સોસાપટીની શુભ્ન નેમથ્રી આજે તે ક્લિભૂત થયે છે, 

' શ, બ, લાલશંકર ઉમિયારાકરતે મે આ યુવકના ભાષાત્તર સંબંધી વાત કરી કે તુર્તજ તેમશે પુસ્તકની તુલના કરી અતે તેવું ભાષાન્તર કરવા માટે મને સોસાઇટી મારક્તે ફરમાવ્યું, દેશકાળને અનુસરીને હાલ સોસાઇટી * જે પુસ્તકો પસિદ્દ કરે છે તે, સ્વાતીતા મેઘ માફક ગુજરાતી વાંચનારાઓતે જૌક્લિક રૂપ યઈ પડે છે. છવતચરિત્રા, પવાસો અને રસમાળાજેવાં અમુ- રે જ અને મોધાં પુસ્તકે થોડી કિમ્મતે પસિદ્ધ કરી તે માર્ગે સે!ાસાઇટીના આશયને સકળ કરવામાં વ્યવસ્થાપક કમિટિનો શ્રમ સ્તુતિપાત્ર છે, (# : 



આ પુર્તતા ક્ાષાત્તરમાં મૈ સઠજ છૂટ લોધેથી છે અને સોસાઇટીવી 

ચચતા પણ્ તેજ પ્રકારની હોવાથી ભાધાન્તર વાંચવા મોગ્ય થયું ઠરો એમ 

મારી ખૌત્રી છે. અક્ષરે અકર કે વષે વાડયતે ન અવુસરતાં પળ કરના 

શતમાંથી કેવા વિચારને ઉદેશીતે લખાણુ લખાયું છે તે ઉપરજ દિ 
સખી જેમ ખતે તેમ સહેલી ભાષામાં લાયાંતર કરવામાં આવેકું છે, રન 

દતો એડી જ શોકોને પસંદ કરે છે અને તેજ ચૂચતાડસાર મૈ સર્વત્ર છૂટથી 

ભાષાંતર કરવાની રીત રાખી લખાણુ કરેથું છે, 
* લીમ 

મણિલાલ છષારામ ભટ 



અનુક્રમણિકા. 

વિષય. * . પાવું 

'મૃહાત મોગલતા રાજ્યમાં થયેલા છેક્ષા ખડનો ધતિદાસ ... ૧- ૮૫ 

મુખ્ય જ્ુખ્ય બનાવે! કે 

હિદ સબધી કક ૬ જ 

દ્ધ અને આપમ્રા...* ક બ; € ૯૯ 

ગ્રર્તિપૂજક હિદુએ. કકે 

હિ'ું સ્વર્ગ કાશ્મિર ૬૪૪ ** 

૮૬૬-૧૫૦ 

*** 1૫૧-૧૮૨ 

#*» ૧૮૨-૨૩૦ 

** ર2૦-ર્૬૭ 

**૦ ૧૧--૩૩૦ 



બર્નિયરનો મવાસ. 
મકરણુ ૧ લું. 

૦૭૨૦૫૦૦૦. 

શહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયેલા 
છઠ્વા બંડતો ઇતિહાસ 

દુનિયાં જેવાની ઈચ્છાએ હું પાલેરતાન અતે ઈજ્ઝમ ગયો, એટલે 
શાંથી પણુ આગળ જવાને માટે મને ઈચ્છા થઈ. રાતા સમુદ્રને એક છે- 
ડથી :બીન્ન છેડા સધી જેવાને મનસુબે! થતાં ત્રણુ વર્ષ રહા પછી મેં 
ઈછપ્રતું પાટતગર કેરો છોડયું. કેરોથી 'કાષ્ો ચાલે તેમ ચાલતાં બત્રિસ 
કલાકે સ્વેઝ ગયો અને સાંથી એક નાના મછવામાં બેઠો. મછવો કિનારે 
કિનારે ચાલતો હતે તેથી, મકાથી અરધી મજલ ટૂર આવેલા જેડા બ- 
દરે આવતાં સત્તર સ્તિસ થયા. ગુલામ ન હોય તેવા કોઈ પણુ ક્થ્િયનથી 
એ કહેવાતી મહમદતી પવિત્ર ભૂમિ ઉપર પગ મૂફાતે। નથી તેમ છતાં, મારી 
ધારણાથી વિરૂદ્ઠ અને લાલ સમુદ્રના ખેગે મતે વચન આપું હતું તેથી 
ઉલટું મારે હાં ઉતરવું પડયુ, જડામા પાંચ અઠવાડિયાં રહ્યા પછી એક નાના 
વહાણુમાં ચઢી અરેબિયાફેલિક્ષને કિનારે થઈ પદર દિવસમાં દું બાબલમાં- 
ડળની સામુદ્રધુતી પાસે આવેલા મોખા બદરે ઉતયે, દુબસીએની રાજ્ય" 
ધાતી અથવા પ્રચિષોપીઆતા રાજ્યના સુખ્ય નગર ગૉંડર જતાં મેવા 
અતે આકિંકાના ટાપુ જેતા જવું એવો મારો વિચાર હતો; પણુ એટલામાં તો 
મતે એવા સમાચાર મળ્યા કે, રાજ્યમાતાના કાવતરાંને લીધે, ગાવેથી જે- 
સુસ પાદરીતે સાથે લઇને આવનાર પોર્સ્યુગીઝોની કતલ ચઈ કિ'વા તેમતે 
દેશપાર કરવાર્માં આવ્યા તે દ્વિસથી કેથોલિક લોકને યાં ઉતરતું ઝે સલા 
મતી ભરેલું નથી. વળી એમ પણુ સાંભળવામાં આવ્યું કે થોડા વખતપર 

એક ડુર્ભાગ્ય ખ્રિસ્તી સાધુને એ રાજ્યમાં પેસવાતો પ્રયન કરવા મારે 
જ્ 



ચ્ બનિયરનો. પવાસ, અક્કડ: ક ડડ 

સુચાકીન આગળ ગરલ મારવામાં આવ્યો હતો. આર્મિતીઅન અથવા 
થરીકતો તેરા લઉં તો ન્નેખમ થોડુ ખેડકુ પડે એમ મતે વિચાર થયો! વળી 

માર મતમાં એમ પણુ આવ્યુ કે પાદશાદતે દું કામત જણાં તો તે મજે 
જમાત આપે અને શુનામે! ખરીદીને તે ખેડાવી સકાય, એમ કરતા કદાપિ 
પૅના થીક વૈઘતે વેશ ધારણુ કરતાર સાધુને પરણુવાર્તી કરજ પડી ઇંતી 
તેમ શને પણુ પરણવાની કર પાડવામાં આવે તો તો પકી એ દેર 
છોડીને જવાતી રકન મગને નહિ 

મોાગલવંશ. 
આ અને હુવે પછી જલાવીશ તે બધા તિચારથી મેં ગોંડર 

જવાનો વિચાર માડી વાળ્યો, અતે એક વહાણુ હઉિદસ્તાન જતુ હતુ 
તેમા શેકો ગામતમાડળવી સામુદ્રધુની પસાર કરી ભાવીસ હ્વિમે મહાન 
મેગલ્રના રાજ્યમાં આવેતા સરત બદરે આવી ઉતયી. હું હવે હિદસ્તાતના 
સુરત શહેરમાં આગે અહીં આવતા મતે ખગર પડી કે પાદ્શાહનું નામ 
શાઇજહાત છે, અને વશાવની મમાણે જેતા તે જઠોંગીરતો પુત્ર અતે મહાન 

અકબર પાદશાદતા પૌત્ર છે અકબરના પિતા ટુમાયુત અતે તેના પૂ- 
વૈશ્ત સધીતું પેટીનાષ્ઠુ જેતા શાહજહાન, તૈમૂરતેત જેતે સામાન્ય રીતે પણુ 
ભૂ4થી ટેમરલેન કહેવામાં આવે છે તેનાથી દમમે। પુરૂષ હતો વિજય અને 
પરાકમથી પ્રમિદ્ધ યયેતો એ તૈમૂરતેન, મગન નામથી વિખ્યાત તાતાર લે!” 
કઉપર તે વખતે શન્યકર્દા રાક્ળતી પુત્રી સાધે પરણ્યો હતે! તે તેતે સગી 

થતી હતી ગએ લોક્તા નામપરધીજ હાલતા ઉિદતા રાસ્યકપ્વાએ પણુ મો 

ગલ્ તામથી એ!ળખાય છે આ ઉપરથી એમ ન ધારનુ ક ભરોસાની અતે 

માનમર્તમાની જગ્યાઓ કે સૈન્યમાં મોઘા હોદ્દા મોગતોતે આપવામાં આવે છે 
એવી જગ્યાએ તે સમત્રાવથી સર્વેને આપવામાં આવે છે પરરેડીઓમાં 
ઇરાતી આરખેો અને તર્ડ લોક છે અતે તેમને પણુ સારા હૈદા તત્ર ટે ચૂચ- 
પતા કિલિયતો જેમને શોરગીએ! કહેવામા આવે છે તેમતાધી, અને ઠિદુસ્તા 
નતા વતતી જેઓ રરીરે કઈક તામા છે તેમતાથી ભિત્ન એટ અગે ડર 

અતે પર્મે સુસુડમાત હોય તે માણસ સોમવર્માં ખપી ન્નય છે 
વરવી સુરતર્માં મને એવી ખબર પડી પ સીતેર વરતી ઉમ્મરે પદા 

ગેકા શાહ્જ્ત્ડાન પ દસાહને ચાર શાદરતતા અતે ખે રાદળદીઓ છે, અને 



મહાન્ મોગલતા રાજ્યમાં થચૈવા છેક્ષા બડને ઇતિહાસ ડર 

કૈઢલાંક વર્ષ થયા પાદશાહે ચારે શાહજાદાઓને પોતાના રાન્ધના મેટા શ- 
જ્ય વિભાગોના સમા બનાવેવા છે બાર માસથી પાદશાઉ એવા રોગથી 
પીડાતો હતો કે નતુ માદું પરિણામ આવવાની ઘાસ્તી રાખવામાં આવતી 

હતી પાદશાહના મદ્વાડથી શાદજાદાઓને રાજ્ય લોભ લાગ્યો, અને દરેક 

રાજ્યને હાય કરી લેવા તરફ નજર કરવા લાગ્યા આથી માણોમાહ લડાઈ 
જંગી અને તે પાચ વર્ષ સંધી ચાલી 

આ લડાઈની કેટલીક બીતાઓ મે ન્નતે નઈ છે જેનુ દું આ શ્રથમા 
વર્ણુત કર્વાતો યત્ત કરીશ રાજ્યના મોઠા રાજ્યધાનીનગરા આગ્રા 

અને દિલ્ડી જે સુશ્તથી ઘણે ટૂર છે, સા જતા રસ્તામા લૂટારૂઞાથી અતે 
સાત અઠવાડિયા જૅટલી લાબી મુસાફરીથી થયેવા ખરચતે લીવે હુ તગીમા 
આવી પડયો દતો આથી મારે મોગલતે હા ચાકરી રહેવુ પડયુ અને તેથી 

હુ તેમતા આઠ વર્ષ જેટલા લાંગા સસડમાં આવ્યો. દિલ્ઠી આવતા મોગવના 
વૈઘ તરિકે જે કઈ પગાર મળે તે લેવાને હું લલચાયો, અતે સદ્ભાગ્યે ધોડા 
જ વખતમા દાનેશમદ ખાન નામના આખા એશિયાખડમા સર્વ શ્રેછ ગણાતા 
વિદ્દાન પાસેથી પગુ કેટલેક પગાર મેળવવા પામ્યો, આ દાનતેશમદ ખાન પ- 
હેલા બક્ષી' એટલે ઘોડારતો અધિપતિ હતે! અને હાલ તે મોગલના રા- 
જ્યમા સઉથી વધારે સત્તાવાળા અને પ્રસિદ્ધ ઉમરાવ છે, 

શાલઇજહાનના વડા દીકરાનું નામ દારા, બીજનતુ નામ સુલતાન સુઝા, 

ત્રીાતુ નામ ઔરગઝેમ, અને ચોથા અથવા નાનાનુ નામ મુરાદબક્ષ છે 

તેની બે શાહજદીઓમાં મોટીનું નામ ખેગમ સાહેબ, અને નાતીનું નામ 
શાશનઆરા ખેગમ એટલે ઉત્તેછતમનની શાઢનદી એવુ છે 

શજ્યકસાના કુટુમ્યના માણસોને આવા નામ આપવાતે। હિ દુસ્તાનમાં 
થાવ છે ઈજપ્નના બેડોળ પથ્થરના ઢગવાએ। કરતા નેની કગર દુનિયાની 

ચમહારી વસ્તુઓર્માં ગણાવાતે વધારે યોગ્ય છે એવી શાઠહુજહાન પાદશા- 

ઘની અતિ રૂપાળી ખેમમતું નામ તાજમહેવ એટલે જતાનાતે] તાજ ઞનુ 
છ વળી જહાંગીર પાદશાહતી બેગમ જેણે તેતે મધપાનમાં અતે વિષયમાં 
ગુમ થયેવો જેઈ કેટલાંક વર્ષ સધી રાજ્ય લગામ હાથમા રાખી હતી તૈતું 
નામ નૂરેમહેવ અને પાછળથી નૂરેજહાન એદવે દનિયાનું ન? એવુ હર્તું 

યૂગોપની માકક જગ્યાઓ અતે રાજ્યાધિકારપરથી નીકળતા ખિતા- 



૪ # બનિંયરતો પવાસ. 
ડડ ઝડ 

મોતે બદ્ઘે મોટા માણુસોતે આર્વા તામ આપવાર્માં આવે છે તેનું કારણુ 
ઝમ છે 3, હિંદુસ્તાનમાં તમામ જમીન પાદ્શાહતી પોનાની ગણાય છે. 
આતે લીધે અવે “અર્લડમ' 'મારક્વીસેટ' અતે “ચીસ' વગેરે બેદ ઉદ્ભવતા 
નથી. પાદરા પોતાના અધિકારીએને વણીસતતા અને બક્ષીસના રૃપમાં 

જમીન આપે છે; જે વધારવાતું, ધદાડવાનું, અને વખતે પાછી લઈ લેતાતું 

તેની મુનસદ્દો અને મરછીડપર આપાર રાખે છે. રાજ્યના ઉમરાવે! પણુ અ- 

વાજ ખિતામે!થી સાળખાય છે. કોઈ રઝ અંઘજ ખાન, કોઈ સેફ રેખખાત, 
કાઈ બાર્ક અંદાજખાન, કોઈ લાતત ખાન અને દાઈ દનતેશમદ ખાત એવા 
નામોથી એળખાય છે, અને આ નામોતા અર્ધ અતુકમે નીચે પ્રમાશે થાય 
છે. ગાજવીજપર અંકુશ રાખનાર, મેનાઘાતક, વજ ફેકનાર, નિમકટલાલ 

વિદ્દાત, અને પ્રવીણુ વગેરે. 

દાર્ા શિકોણુ--દારામાં સારા સુભુતીખે!ટ ન દતી. તે વાતચિતમાં વિ- 
નયશીલ, હાજરજવાબીમાં ચતુર, સભ્ય, અતે ઘસ! ઉદાર છે, પણુ પોતાને 
માટે બહુ ઉંચે! મૃત ધરાકે છે. તે એમ ધારે છે 2 “ગતેતત્થી હું 
ગપે તે કાર્ય કરવાતે શક્તિમાન છું અને ખીશે કાઈ માણુસ એવે! નપી 
%ુ જેતી સલાવથી મને ફાયદો થાય. ” જે તેને સલાદ આપવા આવતા તે- 
મતે તે તુચ્છકારી કાટતો! અને તેને લીને એના અંતરંમ મિત્રાને પણુ એના 

ભાઇઓનાં મુ, કાવતરાં એની આગળ ઉઘાડાં પાડતાં અટકાના છતા. ત્રે 

સહેજમાં ચુસ્મે થઈ ન્તય છે. શસ્મે થતાં તે ઉમરાવોને ધમકી આપે, 

ગાળા ભાંડે અતે અપમાન પણુ કરી તાંખે એવો! છે પરતુ સદ્ભાગ્ે તેતો 

ગરસે। ક્ષણિક છે. જત્મધી સુમલમાત જન્મેલો તે, તે ધર્મતાં ફરમાતે! 

પમાણે ચાલતા હતે; અને ન્તરેર રીને તે ધર્મપર આસ્યા બતાવવા છતાં 
હિદ્ની સાધે હિ*દ, અને ક્રિશ્રિયનની સાયે ક્રિશ્રિયત થઈ રહેતો! હતો. મોટાં વ- 
ઘીસતવાળા કટલાક ડિ પંડિતે! હમેશાં તેની પાસે રહેતા, અતે એનું ક- 

હુતાય છે ક્ર, રહેનશાહતને અનુમૂલ મત તેણે તેમની પામેથી ચડણુ કયી 
ઇતા. આના સમધમાં આગળ ઠિ'દુએના ધર્મ વિષયપર લખતાં ટું વધારે 
વિસ્તાર કરીરા. 'બશી' નામતા પાદરીની સચતાએ। તેણે લક્ષ રાખી સાંભળી 
હતી અતે તેતી મસતા અને યોગ્યતાપર તેને કેટલોક વિશ્વાસ આવ્યો દતે, 
ગેમ છના વળી કેટલાક એમ કહે છે કે તે તલત નાસ્તિક હતો] અતે બધાં 



મહાન્ મોંગલના રાજ્યમાં થયેલા છેલા ખડડતો ઇતિઠાસ. ષ 

ડોળ માત્ર કૈતુક, અને ગમતની ખાતર્ રાખતો હતે. કેટલાક એમ પણુ 

કહે છે કે શગ્યકીય કારણને લીધે તે વારા ફરતી ક્શ્રિયન અને હિંદુ બતતો 
હતે. એમ કહેવાય છે કે આમ હિ'દુ અતે ખ્રિસ્તી ધર્મનાં ડોળ ધાલવામાં 
તેની ઉંઠી ઈચ્છા એવી હતી કે, તેના તોપખાનામાં જે ખિસ્તી લોક હતા 
તેમના પેટમાં પેશી જવું; અને હિંદુ ધર્મતા ટઢૉંગથી દિહ્ડીના ખંડિયા દિ 
સરદારે! અથવા રાજાઓની પ્રીતિ સંપાદન કરવી, આવા ધર્મ ધાલુ ડેળથી 

જે બલેતી પ્રીતિ મેળવેલી હોય તો વખત આવતાં તેએ મદદ કરે. 
આમ એક અથવા બીન્ત ધર્મનું ડોળ ધાલવાથી તે પોતાની યુક્તિઓમાં 

પાર પડી શકયો નહિ એટલું જ નહિ પણુ છેવટ માર્યો ગયો. ઔરગઝેખે 

તેને કાષ્રર એટલે ધર્મદ્રોડી અને ધર્મરહિત તથા મૂર્તિપૂજક થઇ ગયાને બ- 
હાતે જ ગરદન મરાવ્યો હતો. એમ આગળ કહેવાશે. 

સુલતાન સુઝા--મહાન્ માંગલનો ખીને શાદન્નદે સુલતાન સુઝા 

ઘણાં ખરાં લક્ષણોમાં દારાને મળતો હતે; પરંતુ દારાના કરતાં તે વધારે 

ડાલો અતે દઢ વિચારતો માણુસ હતે. સામાન્ય ચાલ ચલકત અતે ખો 
લવા ચાલવામાં પણુ તે દારાથી ચઠીઆતે। હતે।. કાવતરાં કરવામાં તે જઇએ 

તેવો! ચતુર હતે! એટલ જ નહિ, પણુ મોઠા મોટા ઉમરાવો અતે ખાસ ક- 
રીતે જરવતસિંહ જેવા બળિટ્ટ રાનએતે તે છૂપાં ઈનામો આપી હાથ 
કરી લેવામાં ધણો કુશળ હતે।. આદલા ગુણુ છતાં મોજશોાખમાં તે લીન 

થઈ જતો. ન્યારે તે સખ્યાબધ રામજનીઓના ટોળામાં બેસતો સારે નાચ 

રંગ, ગાનતાનત અને મઘપાનમાં રાતોની રાતો અને દડાડાના દહાડા કાઢી 
નાંખતો હતે. લ્હેરમાં હોય યારે માનિતા માણુસોને નવાજી નાંખતો અને 
ધુત્ પ્રમાણે નોકર ચાકરના પગારોભાં વધારો ધટાડે કરતો, સ્વાર્ષેસાધક 
"કાઈ પણુ ખેશી તેને આવા વિષયવર્તનથી વારતો નહિ, આમ રંગતાનમાં 

દહાડા જતાં તેના પ્રાંતતો-ખગાળાતે રાજ્ય કાર્યભાર મંદ પડપે! અને પશ્નની 

તેના ઉપરની પીતિ દડાડૅ દહાડૅ ઘટી ગઈ. 

પિતા અતે ભાઇએ તુર્ક લોકને ધર્મ પાળતા તેમ છતાં આ રાઠ- 
જાદે પોતે ઈરાની ધરમ પાળે છે એમ જણાવતે!. મુસલમાની ધમના ધણુ 

અવાંતર બેદ છે, અતે તેતે લીધે જ “ ગુલીસ્તાન' ના કસા “ શેખસાદી * 
એ લખ્યું છે કે દું ડારનતીચ પીછું છુ, દેખીતો ધર્મરહિત છું છતાં દુ બહો- 



ર ક ળનિંયરતેદ પ્રવાસ, ર 

તેર્ નતતધી ખોળખાઉ છું? આ ખધી નતોમાંની માત્ર ખે જ મુપ્ય છે, 
જતે બસે પક્ષકારો એકે બીન્તના કટ્ટા દુસ્મન છે. આર્માની ગક નાત તુર્ક 
લકની છેં તેતે પરાર્નીગઝા ' ઝગમાત ને અતુસરતારા કહે છે. તેમતા 

મોમવા ધમાશું “ ઓમમાંમ ' ઝુરાનના અર્ધ સમજનાર અને ધર્મની તકરા- 

શૈતું સમાધાન કરતાર મેટા ' કાલીફ ' અથવા સ્વતત્ર ધમીધ્યહ્ષ મહમદતો 
ધરે અતે યોગ્ય વારસ હતે]. બીછી નાત પર્શિયન લોકતી છે, અને તુર્ક 
લોક તેમને “શીયાઝ સફેઝીઝ અને અલીમદોન એવે બેદવાળા ધર્મદ્દોદી અને 

અધઘીતા પક્ષકારો કહે છે, કારણુ કે તેએ એમ માને છે કે, આગળ કલા 
ધેમાણું મહમદની પછી વારસો; અને ધર્મમ્રની સત્ત ઉપર તેના જમાઈ 
અલીતે! જ હક હતે. 

સુલતાન સુઝાએ પોતે પર્સિયન ધર્મ માતે છે એમ જણાન્યું એટલે 
જામામ્ય રીતે એમ જ સિંડ થયું કે તેણે રાજ્યકીય કારણુતે લીધે આમ 
કપ્લું છે, શાહજઠાન પાદશાહના દરબારમાં તે વેળાએ મોટા મોટા અધિ- 
કારપ૨ એજ ધર્મના લોક હતા, અતે કામકાજમાં તેમતી વગસગ પણુ સારી 
હતી આથી સુલતાન સઝા એમ ધારતો હતો કે “વખત આવતાં તેઓ 
મતે કામ આવશે અને સારી મદદ કરરો” 

એરેગસેબ--ત્રીને ભાઈ જઔરગકેમ દારાના જેવી પશસ્ય ગભ્યતા 

અતે ધ્યાન ખેંચે તૈવા ઘદષને! તો ન હતે! પરતુ તેતા કરતાં સગીન વિ- 
ચારતા, ખમતે એકનતિછાથી તયા અકલ હૉંત્રિયારીશ્રી પે!તાની સેકરીં ઉ- 
ઠોવે એવા વિધાસુ નેકર ચૂંટી કાઢવાની ગતુરઈવાળો ઠતે!. જે માણુ- 

સની પ્રીતિ ન્તળવવાતી અત વધારવાની જરૂર હેય તેવા માણુમોતે જ તે 
વિચારંપૂર્કક પણુ છે હાધે સેટ આપતો. તે અત્ડે, નઠખદ, અતે મહા 
જોળ હતો. શાહેજહાતતીં હજારમાં હોય હારે તેનામાં સે ભક્તિતો અંશ 
નહતો તે બંક્તિ દેખાડવા તે પ્રયત્ કરતેદ અને સાંલારિકિ સુબરેમવતે માટે 
ધિક્કાર બતાવતે.. આમ છતા અદર બેળે ભવિષ્યમાં લંચે પરે ચઠવાના 
શ્ાર્ગ તૈયાર કરી ગૂકતે!. યારે તેને દક્ષિયુની સુબેદારી મળી યારે પણુ તેણે 

ખધાતે એવું કકું હતુ કે, ' મતે રાજ્વની જેખમદારી અરે ખઠપઠ ગમતી 

નમી મારી એંતરતી ઈચછા એવી છે કે ન્નગે ડુ આ બાફતી છટી 
શાલ્ઞાની બંદગી કરવામાં અતે ફઇોરીમાં ગશ્તર સસારની લવૃુતાતે! યામ 



મહાન્ મૌંગલના રાજ્યમાં થયેલા છેહ્યા બંડતે! ઇતિહાસ, ષ્ઠ 

કરવાની ત્રને રન મળે તો હું આ સુમેલ્રીથી વધારે પશી ચાઊં હને મારા 
શનની ઉમેદ પહોંચી એમ મ્રાતું.' તે આમ કહેતે! હતે! છતાં તેની ચ્પાપ્રી 
જીદગી નિષ્કૂળ ત જાય તેવાં કાવતરાં કરવામાં ગઈ. તે એવી હૉશિયારીથી 
કામ લેતો કે દારા વમર દરખારતા સલળા માણસો તેતી વર્તેણકતું વોલન 
કરવાર્મા ભૂલ ”માતા. શાડજહાન પાદશાહે કોકવાર ઔર્ંમઝેતે પ્રાટે ઊંસા 
વિચારો મદશિત કષા હતા, અને તેમ થયું' યારથી દસને તેન[૫૨ ટખેઠ્લી 
અદેખાઈ આવી કે તે પોતાન] મિત્રમડળમાં તેને ત્રગોવતે.. દારા કહેતે! 
જ, “મારા બધા ભારમાં મને સ્ત્ર ઝેકજ જણુપર શક છે, અને ત્તે 

બને ફોઈ નહિ પણુ પ્રેલો નિમાઝી ગટલે ધ્રમીધ અને ઠપ્રેશાં તિમૂઝૃ 
પૃઢનાર અરંગઝેબ છે. એવી મતે નિરંવર ધ્રાસ્તી રહે છે. 

સુરાદભક્ષત--શાહજહાનતો સઉથી નાતે પુત્ર સુરાદ્બક્ષ, વિચારમાં 

અતે વિવાદમાં તેના ત્રણે ભાઇએથી ઉતરતે। હતો, કેવી રીતે મોજ 9: 
રવી, એજ એના સતતના વિચાર હતા, અને શિકાર તથા ખાણૂનૂ હત 
ક્ષમાં તેના ધણો કાળ જતે]. એ ઉદાર અતે સભ્ય હતો પણૂ ઝ્ોવે। સર્વ 
રાખતો કે મારે કઈ ખાનગી છેજ નહિ.” છૃપ્રા કાલતરાંને ધિકારી તે 
એમ કહેતો કે “ડું તો માત્ર મારી સમશેર અને બાહુબળ ઉપરજ #લિશ્ચાસ 
રાખું છું.' ખરેખર તે હિમતવાન હતે, અને જે તેની |હિ'મત જરા ડહાત 

પણુને રસ્તે દોરવાઈ, હોત તો, તખાપણે આગળ નેઇશું તે પ્રમાણે તે તેના 
ત્રણુ ભાઇએ કરતાં ચઢીઆતે નીકળ્યા હોત, એટલુંજ નહિ પણુ દિદસ્તા- 

નતો બિનતકરારી ધણી-પાદશાહ થઈ પડયે! હોત એમાં શક નથી. 

વહી શાહજાદી ખેગમ સાહેબ,--શાઠજહાનતી વડી શાહૃજીદ્ી 
«મેગમ સાહેબ” ધણી ખૂબસુરત, -ાલાક ખુડ્ડિની અતે ખ્રાપૃતે ધણીજ 

તછાલી હતી. બાપનો દીકરી ઉપર સ્્એેટલો બધે પ્યાર હતે! કે ત? શઞાનવામાં 

આવે નહિ અને તેની સયતા તેશે મુહ્યાંને એટલે કાયદાના પડિતોતે માયે 
નાંખેશ્લી હતી. તેમના મત પ્રમાણે પોતે વાવેલા ૬ક્ષતાં ફળ ઉતારવાના હ- 
કની પાદશાહને ના કહેવી એ ગેરવ્યાજબી હતુ. શાહજહાન આ પોતાનદ વ- 

હાલા બાળક ઉપર અનહદ વિશ્વાસ રાખતો. ખેગમ સાહેખ પિતાની સલામ" 

તીની તપાસ શાખતી હતી, અને તે પણુ એટલી બધી કાળજીથી ઝે, તેની 
હાજરીર્મા તૈયાર ન યમો! હોય તેવા ખોરાક ગાદશાડેતા જ્ાણામાં આવતે 



ટ ખનિંયરવો પવાસ. 

નકિ, આધી દરબારમાં તેની સત્તા હદ ઉપરાંત હતી. પાદરાહની તબિયત એજ 

$ગેશાં સાચવતી હોય અને અગયનાં રાજ્યઝીય કામોપર એની સત્તા હોય 
એમાં આર્ક પામવા જેડું કંઈજ તધી. પોતાને મળતા ભારે સા 
લીઆણામાંષી તેમજ પોતાની સત્તામાં સૉંપેલાં હનર રાન્યફીય કામોમાં 
લ્ષાગવગ મેળવવા માટે ચારે તરદ્થી જે ઉમદા ભેટો આવતી તેમાંથી ખે- 
ગમ સાહેમે અઢળક પૈસો એકટ કર્યો. હતે. દારા તેતા કાર્યમાં પતેહર્મદ 
ઉતરતો, આબાદ થતે। અને પાદશાહની તેતાપર"પ્રીતિ ચાલુ રહેવી તેનું ગમેજ 
કારણુ હતું કે બેગમ સાહેબ, વેતા કામમાં તથા હિતમાં તિથ્લતાથી ભાગ 
લેતી અને ઉધાડી રીતે 'દારાતા પક્ષતેં દું ઉત્તેજન આધું છું ” એમ જણાન 
વવી, બેગમ્ સાહેબની કૃપાને વધારવા દારા નિરતર લક્ષ રાખતે1 અને 
કહેવાય છે કે, “ જ્યારે તે પાદશાહ યરો સારે તેને પરણવાની તુરત ર1 

આપરે? એવું તેણે ખેગમ સાહેબને વચત આપ્યું છે. આ વચન લક્યમાં 
લેવા નેગ તે! એટલાજ માટે છે ક હિંદુરતાતમાં શાહજદી અષવા રાજન 
ડૅવરી પરણે એ જવક્ષેજ બતે છે. કોઈ પણુ માણુસ પાદશાહી ઝૂડુમ્બ સાથે 

સંબંધ કરવાને યોગ્ય ગણાતે॥ નથી, અને ડવચિત એવી પણુ ધાસ્તી રાખ 
વામાં આવે છે કે શાહજદીતે પરણુનાર વખતે સત્તાવાળા થઈ રાજ્યલેભી 
શાય તો! રાજ્ય ગાદી ખીન્નના હાથમાં ન્ય, 

બેગમ સાહેબના પ્રેમ સંબધી ખે વાતો અત્રે લખતાં આજ્ઞા રાપ્યુંછું 
જે વાંચક, ડું આ વાતોને! વિષય આખું છું એવે! ૨8 તે! નહિજ આણે. રડ 

“લું છું તે એતિહાસિક છે અતે હિદસ્તાતતા રીત રિવાજતે! પૂર્યૂ હેવાલ 
આપવો એ મારો ખાય ઉદેશ છે. એશિયામાં યારીનાં માટ પરિણામ આવે 

છે તેવાં યૂરોપમાં આવતાં નથી. ફાન્સમાં તે હસારત «રનાં ગણાઈ સહજ 
ભૂક્ષી જવાય છે, પરતુ દુનિર્યાના આ ભાગમાં તો એવા ઘોડાજ દ'ખલા મળી 
આવે છે જેના પરિણામમાં મડા ભયાનક અતે દુઃખદ બનાવે। બન્યાન હૈય. 

એગમ સાહેબ મહેલમાં એઝલમાં રહેતી અને ખીજ સ્રિયોની માફક 
તૈતા ઉપર પણુ જાપતે! રહેતો છતાં એમ કહેવાય છે ક, તે એક ઉંચી પદ- 
વીના નઠિ પરતુ છેલ પુરૂષની મુલાકાત લેતી હલી, પહેલાંથી રીસે ભ્રરાયલી 
જનાનતાની લુંડિયોથી તેની આ વતેણક છૂપી રહે એ અશડય થતું. અ વાત શાઠ- 

જહાનના «ણુવાસાં આવતાં અચાતક અતે કવખતે તેની એ રડામાં જવાતો 



મહાન્ મૉંગલના રાન્યમાં યયેવા છેલા ખડતે! ઇતિહાસ છ 

તેશે નિશ્રય ક્ષા એક ત્તિસ તે યા ગયો! અને તેના આગમતતી ખગર 
મેમમ સાહેગને એટવી ગધી માંડી અને ઓચિંતી મળી કે, યારને છુપાડવાને 
વિચાર કરવાતે। પણુ તેને વખતે મળ્યો નહિ ભયભીત થયેનો યાર ઉતાવળમાં 
પાણીઉન્ડાની ખાલી દેવમાં સતાઈ ગયે! પાદશાહતા સુખપર કંધ કે આ- 

થર્યતું ચિન્હ જણાયુ નહિ, એટલુ જ નહિ પણુ તે હમેશની માકક તેની 

સાયે ઘરગતુ ખાભતપર વાતચિત કરવા બેઠો વાત પૂરી થતા તેણે બેગમ 
સાહેબતે કહ્યુ ક “ તારા અગપર મેલ ચઢેલા છે માટે ફરી સ્નાન કર” 

પંછી પાદ્શાહે ખોજાએ પાસે પેલી દેધ તળે અસિ સળગાવરાવ્યો અતે જ્યા 
સૂધી ખોજાઓએ તે માણુસ મરી ગયો છે એમ જણાવ્યુ નહિ સા સંધી 

તે ખહાર્ ગયો નહિ 

કેટલોક કાળ ગયા પછી બેગમ સાહેબ બીન્નની સાથે પ્રેમમા પડી 
અને તેતો પણુ શૈકજતક અત આવ્યો નઝરખાન નામના એક પશિયનને 
તેણે પોતાના ખાસ સામાનના ભડારી તરીકે પસદ કર્યો હતો આ માણુસ 
ઉમરાવ, ખૂઞસુર્ત અને માનસિક ગુણુને માટે પ્રખ્યાત હતો, તેની સાથે 
જીસ્સાદાર, રાજ્યલોભી અને દરબારને માનીતો હતો ઔરગઝેમને મામો 
શાઈસ્તિખાન તેને બહુ જ વખાણુતો અને એકવાર તો! ભર દરગારમાં તૈણે 
એવી દરખારત મૂઝી હતી કે, “ આ પર્શિયત ઉમરાવ બેગમ સાહેબનો 
ખાર્ધેદ થવાને પૂર્ણ યોગ્ય છે' શાહજહાને એ દરખાસ્તને દશી કાઢી ઉતી 
આ સર્વપ્રિય ઉમરાવ અને શાહજાદી વગ્ચેના અયોગ્ય સબધની રાહજ- 
હાતને ધણા કાળની રકા હતી એટલે તેને રસ્તો કાઢવાને પલુ તેણે ઝાઝા 
વિચાર કયી નહિ એક વાર દરબારમાં તેણે આ ઉમરાવને હસતે મોહે પાત 
આપ્યુ અને રિવાજ પ્રમાણે તે તરતન# ખાઈ ગયો નાગરવેન નામના વેલાતા 
પાંદ, શખનાતો ચૂનો અને કાયો તથા કેટલેક મસાને નાખી પાન અના 
વામાં આવે છે પાનથી હોઠ રાતા થાય છે અને સુખને ઉચ્છવાસ પણુ સુગ- 
ધીયર ચાય છે એ દુભોગ્ય માણુસે એમ તો! નહોતુ જ જાણ્યુ કે, હસતા પાદશાહે 
તેને હળાહળ ઝેર આપ્યુ છે ભવિષ્યમાં થનાર સુખના સ્વમ્ નતેતે। જેતે! તે 
રજ લઈ દરમારમાંથી ઉડી પોતાની પાતખીમાં બેટે, પરતુ પાદરાટે આપેલું 
ઝેર અટલ તે જલદ ઇતું કે ઘેર પહોચતા પદેતા જ તે મરણુ પામ્યો 



મૈબ બર્તિયરતો પ્રવાસ. 

શાહજાદી રોશન ઓઆરા--શાહજહાનની નાતી દીકરી “ રાશનઆરા 
ખેગમ” તેની મોટી બહેન જેઠલી રૂપાળી અતે સમજી ન હતી છતાં મો- 
છથી અતે ચંચળ હતી. વે ઔરંગઝેબના પક્ષમાં ભળી ગઈ હતી, અતે બેગમ 
સાહેબ તયા લ્રાપરની ઈબને છુપાવતી નહતી, જહેર કામમાં થોડે ભાગ 
લેતો હોવાથી તેણે ઝાઝો પૈમો એકઠો કયો નહતો. તે ગમે તેવી પણુ ઝન 
નાનામાં રહેનાર અતે યુક્તિખાજ હતી. નસુસોની મારદત તે સરે 
વારંવાર અવક્યતી ખખરે! પફાંચાડતી હતી. 

બંધુઓ માં રાજ્યલેોભ--લડાઈ પહેલાં કેટલાંક વર્ષધી, શાકજઠાન, 
શાહન્તદાએઓના ઉષદ્રવી સ્વભાવે ગુંચવાઈ ગયે! હતો. ચારે ભાઈ પરણેલા 

અતે મોટા હતા છતાં તેમનામાં એક બીજા પે બધુભાવ રલે; તહે,. 

દરેક એક ખીનજને માટે ધિકાર ધરાવતા હતા. રાજ્યગાદી માટે તેમણે પે.- 
તાના અભિયોગ ચાહ્યુ કર્યા હતા અને દરબારમાં પણુ શેદ પડષો હતો. 
શાહજહાનતે પોતાની છીદગીનો ભય લાગ્યો અને શવિષ્યમાં આવી પડે 
તેવી આપત્તિમાં મુંઝાઈ ગયો, ગ્વાલિયરતો કક્ષા જે શત્રુધી અજય્ય અતે 
ત ચહડી શકાય તેવા ડુંગરપર આવેલો છે તથા નસમાં પૂવે ધણીવાર રાન્ય 

વશીઓને પૂરવામાં આવતા હતા તેમાં શાહજઠાને પણુ ઘણી ખુશીથી 
પાતાના પુત્રોને કેદ કર્યા હોત, પરતુ તેણે વિચાર કયો કે 'બાછ હવે હાથથી 
ગઈ છે. શહાજડાનને તેવો વિચાર થયો સારે તેએ ઘણા બળવાન યર્ધ 

પકયા હતા, પાદશાફને નિરંતર એવે! ભય રહેતે! હતો કે તેઓ કદાચ લડાઈ 
કરીને પોતાના રાન્યક્ષેભને માર્ગ આપશે કિંવા સ્વતંત્ર રાન્યો સ્થાપશે અ- 
થવા રાજ્યધાની નગરમાં જ ધમાલ મચાવી તેતે એક ગોટી લડાઈની રંગ* 

ભૂમિ બનાવશે. છેવટે પોતાના ઉપર ધેરાઈ રહેલ ૬ખત! વાછળને! નાશ કર- 
વાને માટે શાહજહાને તેમને દૂરના માંતોમાં સુત્રાગીરી આપવાતો ઠરાવ 

કયી, સુલ્તાન સઝાતે બંગ્રાલની, ઔરગઝેબને દક્ષિણની અને મુરાદને ગૂજ/- 

રાતની સુબાગીરી આપી. ધરા મોય કહતે! તેપી તેતે કાખૂશ અને સુલતઇ- 
તતે। સુખ! બનાવ્યો, સુક્ષતાન સઝા, ઔરગઝેબ અને મુરાદ્બક તરતજ પોત- 

પાતાના પ્રાંતાપર કાલ્યા ગયા. આ પમાશે તેમને રા્્યલેભ શાંત થયે 
અને પ્રાંતોમાં જઈ તેએ સ્વતૈત્ર રાશ્તની માફક વતેવા લાગ્યા, મદેસક્ષને પોતાના 

ઉપપોમમાં લેવા ઉપરાંત બડારને! દમામ અને રેશમાં બદોભસ્ત રાખવાને 
બદ્યાને લશ્કરની સંખ્યામાં મરતી ડરી, દારા તિલક્ઝુમારે હોવાથી અને 



મહાન મૌંગલના રાજ્યર્મા થયેલા ફેહ્યા ખડતે! ઈતિહાસ, ૧૧ 

શાહજહાનના પર્છી ગાદીએ આવવાની આશાથી દિલ્હી છે।ઈડી સુખાગીરીપર 

ગયો નહિ. શાહજહાન તેની આશાને ઉત્તેજન આપેતો, રાજ્યકીય હુકમે! 
કાઢવાની અને દરખારમાં પોતાથી ઉતરતી નાની ગાદીએ ખેસવાની તેને પર- 
વાનગી હતી. દરબાર જેતા જણે એક જ વખતે ખે પાદશાહ રાજ્ય 

કરતા હૉય તેવું લાગતું. આમ છતાં શાહજહાનના મનમાં કપઠ હતું એમ 

માનવાને કારણુ છે. તે દારાનાં પ્રેમ અતે માન બયીંવર્ત્તતપર ધ્યાન રાખતે।, 

પણુ ખરા અંતઃકરણથી તેતે ચહાતો નહિ. ૬૬ પાદશાહ સતત પોતાને 
ઝેર દેવાયાની ચિંતામાં રહેતો અને એમ પણુ કહેવાતું કે છૂપી રીતે તે ઔરં- 

ગઝેબ સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવતો! હતા. શાહજહાનને ઔરંગઝેબની રાજ્ય 

ચલાવવાની ખુદ્ધિ માટે ઉંચો મત હતે।. 
આગળ લખવામાં આવનારા પ્રતિહાસ સમજવાને માટે શાહજહાન 

અને તેના શાહન્તદાગાનો આટલે જત્તાંત પૂરતો છે, એમ ડું ધાર છું. રા- 
ન્યતે માટે થયેલી ધાંધલમાં રમાનારી કપટબાજીમાં મુખ્ય ભાવ ભજવનાર 

તેની ખે શાહનનદીઓનું જત્તાંત પણુ મૂકી દેવા જેવું નહતું, હિ'દુગ્તાન 
અને સ્રન્સ્ીન્ટીનાપલમાં આવા મોટા બનાવો સ્ત્રી જતની વગસગથી બને 
છે. લોક આ ખાબત ન્નણુતા તથી,, અને ધાધલના કારણુને નિ'ટૈ છે અને 
તેના સબધ એટ ગપાટામાં મન મતાવે છે. 

આ લડાઈ ઉઠયા પહેલાંના વખતમાં વઝીર અમીર જમાલ અને ગોાવળકાં- 

ડાના રાજન સબંધે ઔરગઝેબને દક્ષિણુમાં કેમ કામ લેવુ પડયુ તે લખતાં મારો 
'જતિકાસ વધારે રસિક થવાની આશા છે. વળી એ શતાંત વાચવાથી હિ- 
દુસ્તાનનતો શાહજહાન પછી થનાર પાદશાહ અને આ ઇતિહાસને! નાયક 
એરરંગઝેળ કેવો હતો તથા તેની ખુદ્ધિ અતે રીતભાત કેર્વા હતાં તે પણુ 

વાચકના જાણુવામાં આવશે, અમીર જમાલે શાહજહાનના ત્રીન્ન પુત્ર સ" 

રગઝૅંમતી સત્તા અતે સવૉપરિતાને। પાયો કવી રીતે નાંખ્યો તે તરક દવે 
આપણે' નેઈશું. 

અસીર જમાલ--સૌરંગઝેબ જ્યારે કિમી સુખો હતે સારે, ઈ- 

* રાનમાં જન્મેલા અનેં હિંદુસ્તાનમાં પેસિદ્દ યયેલા અમીર જમાલને ગોવ- 
શકાડાના રાન્તએ પોતાનો વઝીર બનાવ્યો તે, અમીર ઉંચા કુળતે! ન 

, હતો પણ્ તેની ખુદ્દિ સવૌત્તમ હતી. તે એક બાહોશ લડવૈયો અને કામ- 
કાજ્માં' ધણો જ નિપુણ માણુસ હતો. તેની પાસે વણો પેસે! હતે. 



યર્ ! બર્નિયરને। પ્રવાસ 
*-- 

પણુ તે તેશે કઈ એક ધનાટય રાન્યના વઝીર થઇને પ્રામ ફરેલે! ન હતો 
એ પૈસા તેને દુનિયાના ધણા દેશે! સાથેના વેપારમાથી અતે પારકે નામે 
પોતે રાખેની હીરાની ખાણોમાંથી મન્યે! ડતે1 આ હીરાની ખાલેોપર નિ 
રતર્ કામ કરાવામાં આવતુ કોથળા ભરીને જ હીરા ગણુવાને! રીવાજ પડયે! 

ભ્તો તેની ૨1%યદીય વગસગ પણુ ઓછી ન દતી તે રાળતા લસ્કરતો 

ઉપરી હતો, તેમ યોતાતે ખર્ચે તેણે ઘણું લક્કરરાખ્યું હતુ તેતા ખાનગી 
લસ્કરમા પચ અતે કિશિયને[થી બનેલુ એક સારૂ તોષખાનું દતુ કણુ।ટકઉપર 

હુમલો ધ્રવાતું બહાનું મળતાં એક પ્રરાતન મદિર લૂટી તેણે અઢળક ધૈમો 
આણો હતો એ પણુ વિસરી જવુ નેઇતુ નથી વઝીર અમીર જમાલે આ 
પમાણે પે!તાની દોલત વધારી દઇ પે!તાના ધતસબધી માડ મે।કળ। કરવો હતા 

વઝીરને ગોવનકાડાતેા! શાન્ત પોતાથી ટ્ર કરવાને કે મારી તા 

ખૂવાતે માટે લામ શોધતો હતે! સ્વાભાવિક રીતે તેને અમારપર પષ્યિ 
ઉત્પત્ન થઈ હતી રાન તેને પોતાની વિધેય પ્રજા તરીકે નહિ પણુ ગક 
ભયકર શક્રરૂપે જેતે હતે, છતાં તે બધુ તેણે પોતાના મનમાં રાખ્યુ ઇં 
કારણુ કે અમીરતા માણુસે। તેની હજીરમાં હમેશ હ।જર રહેતા હતા ૨ 

જમાતા રહ છતા ઘણી રૂપાળી હતી «અને શાશ્ને કાઈ તરફથી એવા ૨ 

સમાચાર મળ્યા હતા કે વઝીરને તેની સાયે સારૂ છે આથી રાન્નતા અઃ 

રતો લવ વૃદ્ધિગત થયો! અતે ઉગાડી રીતે તેશે પોતાના બળવાન ગુન્્હેગ 

રને શિક્ષા કરવાનુ *નછી કર્યું 

અમીર આ વખતે કણીઠકમાં હતો, પરતુ દરમારમાં મોળી મોળ ભ 

ગોપર્ તેણે પાતાના અને પોતાની સ્રીના ગમાં વઠાતા તયા મિત્રોતે રા 

ખેતા હતા તેથી રાજની પ્તિરાજીની વાત તેતે મહેજ જાણુવામાં આવી 

અમીર મહા ઉસ્તાદ માણુસ હતો તેશે પહેલુ પમલુ એ ભર્યું કે પોતાન 

એક્તા એક પુત્ર અમીરખાનતે રાન્તની ઢજુરમાથી ખે!નાવી લેવાની ગો 

ઠવણુ મરી અમીરે લખ્યુ પણુ ચોકીયાનેના પહેરામાંથી તેતા સત્રથી નાઈ 

રકા નિ આધિ વીરે જોરિ રસા ટવા "મે “પણુ 'બત્ક 
પમ તેણ ધર્ણું જ ગમળ અને મરમ ભર્ડું આ પમલં તેને એનુ ભરડ? 
જથ ગ્ોતળર્કા નો રાન્ન પાયમાત થવાની સ્થિતિએ આવી રકો એ તે 
સિદ્ધ જ છે 3 નરે માણુસ ચુમ વાતને સાચવી રાકતે। નથી તેનાધી રાજ્ય 



મહાન્ મોંગલના રાજ્યમાં થયેના છેક્વા યડતે સતિકાસ ૧૩ 

સચવાતુ નથી વઝીર અમીર જમાલે પોતાના બીન્ન પગલા તરીકે રે।લ- 

તામાદમાં ઔરગઝેમપર નીચે પ્રમાણે પત્ર લખ્યો 
“ આખો દુનિયા જાણે છે કે ગાનળકાડાના રાજની ધણી અગયની 

સેવાએ મે ખન્નવી છે, અને તે મારા ઉપકારનો દેવાદાર છે, છતાં હાલ તે 

મારા અને મારા કુટુમના નાશની યુક્તિઓ રચે છે આથી હુ આપ ના 

મદરતે અરજ કર્ છુ કે આપ મને રક્ષણુ આપવાની મહેરમાની કરશો 

એ ધ્યાતા બદલામાં ગોષળકાડાતુ રાજ્ય અને રાજ આપના હાથમાં આવે 

એવી યુક્તિ હુ બતાવીશ મારી યુક્તિ એવી છે કે આ સાહસ તમતે કઠણુ 
નહિ પડે અને ભયકર્ નહિ નીવડૅ એ યુક્તિ એમ છે કે-તમારા ઘોડેસવાર 
લશ્કરમાથી ચાર કિવા પાચ હનર ઘોડેસવારો ચૂ” કહાડી તમે સપાટાબધ 

ગાવળકાડા ભણી કુય કરવા માડો થા જતા સોળ દ્વિસ લાગરેો વળી 
તમે એવી અક્વા ઉડા4ત્તે કે--મામનગરના રાશ્ત સાથે કડ અગલના 
રાજ્યકીય કામને પ્રસગે એતચીખાતુ નય છે, અતે આ લસ્કર તેતુ છે 

રાજાતો “ દખીર્” એટને જેની મારકૃતે રાન્ન સાથે વાતચિત ને પત્રવ્યવહાર 
થાય છે તે મારો સગા અતે ખરેખરી ખાતરીને માણુસ છે તમારે જે 
કરવાનુ છે તે માત્ર જલદી કુચ કરવી તે અને જતુ લશ્કર ગાહજહાનના 

ગએલચીખાતાતુ છે કે નહિ તેતો કોધ્તે લમારે શક ન તય તેની સભાળ 

રાખવાતું છે વળી ભાગનગરના દરવાજા સધી તમે તેવા શકવગર જઈ ૫ 

હોચો! એવી ગોડૅનણુ હુ પોતે કરીશ આ પ્રમાણે કરતા રાજા વહેમારો નહિ 
અને ન્યારે હમેશના રિવાજ મુ“૪મ રાત વિશ્વાસપત્ર લેવાને આવે યારે 

ઠિમત રાખી તમે તેને અને તેના કુટુગને કમે કરી લેજ્ને પછી શું ક 
સ્ત તે હુ તમારી પોતાની મુનમષ્દીપર છેડુ છુ રાશન જે મહેલમાં રહે છે 

તે ભાગનગરના રાન્યમહેનની પાછળ પરિખા કે સારી કિક્લેમધી પણુ નથી 
આ હુમનાતું નને ખરચ થરો તે હુ ભરી આપીશ એટલુ જ નહિ પણુતે 
ચાડુ રહેશે તે દરમિયાન દરેક દિવિસના પચાસ હજાર રૂપિઆ આપવાને 
હું બધાઉ છુ” 

ગાવળકેડા--રાજ્ય લોભની નિરતર યુક્તિઓ શે।ધવામાં તર્ક વિતર્ડ 
કરનારા એર્ગઝેમે તરતજ અમીર જમાનના કાગળમાં બતાવેની યોજનાને 

અમનતમાં મૃધી સત્તર તે ગાવશ*1ડાના રાજનની હદ તરક કુચ કરી ગયે આ 
કપ#ી કામ તેણે એવી તો યુક્તિથી ચલાવ્યુ કે તે ભાગનગરની ભાગોળે 



૧૪ ખનિયરતેો પ્રવાસ. 

પહોચ્યા લા સધી ' આ મહાન્ મોગલતા એલચીતેો રસાલો તધી? એમ 
કોઇતે શક ગમે નહિ. દેશના રિવાજ પમાણે રાશ્ત આ તામ ધારી એલચીને 
મળવા માટે તેતે ઉતારે તેતે ઘટતી ભેઢ મોગાદ લઇતે ગપો. રાન્્ન નિઃરાક 
મતથી પોતાતા વિશ્ાસઘાતીની પામે જતે! હતો અને ન્યોરજીયન શતના 
દસ બાર્ ચુવામો! તેતે પકડવાતી તૈયારીમાં હતા એટલામાં, આ કપટ પ્રજ- 
ધમાં ભાગ લેતાર એક ઉમરાવને એકાએક પશ્ચાત્તાપ અતે અતુકપા આવી 

જવાથી તે ખોલી ઊષે! કે-આપ નામદાર જે શીદ નાથી તહિ જવ તે 
માર્યા જશે. ચેતો આ તે! ઔરગઝેમ છે, એવચી નહોય આ વચત માંભ- 

ળતા શને જે ગબરામણુ અને ત્રામ ઉત્પત્ત થયો તે તો. વર્ણુવી શકાય 

તેમ પયુનથી. તે સાંધી નાકે અતે જે ઘોડે હાથ આવ્યે! તેતા ઉપર બેશી 
ભામનમરથી ત્રણુ માઈલ દ્ર ગોવળકાંડાતા કિલ્લા તરક ઘેઈાતે મારી મૂકયો, 

આભ ઔદરંગઝેમ તેતા શિકારમા નિષ્ફળ ગયો પણુ તેને ધાસ્તી રાખ- 

વાતુ કારણુ નહતું રાજતે કેદ પકડવાતે માટે આગળ કામ ચવાવી શકાશે 

એમ તેને ભાર્સ્યું પડી તે નગરમાં પેઠે અતે રાજ્યમહેવ લૂટી લીધે!. 

તેમાંતી કિમતી વસ્તુએ હાથ કરી લીધી પરતુ પૂર્વ તરફના પ્રજાપીડક રા- 
જાએામાં પડી ગયેલા રિવાજ પ્રમાણે રાણીઓને રાજાની પાસે મોકલાવી દીધી. 
રાજન, તયા કિક્લાતે હાય કરવાતો પછી તેલ વિચાર કયો, પરતુ ગોવળક- 

ડાના કિલ્લાપર ઘેરો ઘાલવાને નેઇએ તેટલા લશ્કરતા તથા સરનતમના અ- 
ભાવે કેઠવાક દિવસ સંધી ખોટી રહેનુ પડ્યું 948 ઘેરે। ઘાલ્યો! પણુ તેતે એક 
મહિને થયો નહતો! અતે ટઈ અર્થ સય નહતે। એટલામાં ઘેરો ઉઠાવી એક- 

દમ દીલતાબાદ્માં જાઝ સ્માગીરીતી લગામ હાથમાં લેવાતે! તેને મહાન મોં- 

ગલને હુકમ થયો, આથી, કિદ્લે ને કે ખેરરાક પાણીની તંગીતે લીધે 
અને લડાયક સામમીના અત્રાવે છેવટની દશાએ પહેંથ્મો હતે! તોપલુ 

જરગઝેતતે તો પાછા ફરવાની જરૂર પડી. 

આ ઠકમ કટાવવામાં પાદશાહ ઉપર દારા અતે બેગમ સાહેમે દ્બાણુ 
કયું હરે એમ એરગઝેયતે ગળા સજી ખાતરી હતી; ડત્યું ક તેગ ન- 

ણૂતાં હતાં ક ગોવળકાંડાના રાશન માસે જે તે મગ્યો રહેશે તો. ઘણે 
બૂળવાત થઈ પડશે એર્ગઝેમ કઈ પણુ કોધ દેખાક્યા વગર એકદમ સશાહ- 

નહાનના ફુક્મને તામે થયો પાછા ફરતા પહેલાં તેણે લડાઈના ખર્ચને 



મહાન્ મોંગલતા રાન્યમાં થયેલા છેક્ઞા ખ'નો ઇતિઠાસર ૧૫ 

બદ્વે પુષ્કળ નિસ્તાર મેળવ્યો વળી રક્ત પાસે કખૂન કરાવ્યું કે, તેણે અમીર 
જમાલને તેના કુટુસ્મ તથા માવ મિવકત સાથે રાજ્યની બહાર જવાની 
પરવાનગી આપવી, તથા ભાગનગર રાન્યયના રૂપાના મિકાએ ઉપર્ શાહુ- 
જહાન પાદશાહના હથિયારની છાપ પાડવી આ ઉપરાત રાજનની મોટી શા" 
હજાદી માથે તેણે પોતાના શાહજાદા સુલતાન મહમદને પર્ણાવ્યો, અને 
એવુ વચન લીધુ કે, તેના પછી જુવાન શાહનદાતે તેણે ગોવળકાડાની ગાદીએ 
ખેસાડવો આ લગ્નથી વળી ઔરગઝેબને ભયી ભાદ્યી અને સવીપસ્કરણુ 
સહિત રામગિરિતે। કિલ્લો શાહન્નદીની સાથે પહેરામણીમાં મળ્યો 

ચરગઝેબ અને અમીર જમાલ ઘણા દિવસ સાથે રજ્યા નહિ એ- 
ટ્લામા તે તેમણે મોર્ય મોટા સાઇસોની યુક્તિઓ રચી સૈલતાબાદ આ- 
વતા માર્ગમાં જ તેમણે વિજાપુરના રાજ્યમાના મજબૂતમા મજબૂત ખેદ- 
રતા કિલ્લા ઉપર ઘેરો નાંખી તે કબજે કરી લીધો, યાથી દૈલતાબાદ આવી 
તેઓ ધાડમૈત્રીથી રહેવા લાગ્યા. આ કાળની દરમિયાન તેએ મહા ઉદયની ચો 
જતાખા યોજતા રહેતા ઔરગઝેમ અતે અમીરના સપને કાળ હિના 
ઇતિહાસમાં એક સ્મરણીય જૃત્તાત જેવા છે, કારણુ કે એ સપથી જ 
ઔરગઝેયને એક મહા પુરૂષ અતે પ્રસિદ્ધ થવાને માર્ગ મળ્યે 

પત્ર થવહાર રાખી અમીર જમાલે એવી ગોઠંવણુ રાખી ટતી કે શાહ- 
જહાન પાદશાહના દરમારમાંથી વારવાર પોતાના ઉપર તેડા આવ્યા ફરે છેવટ 
તે ઉમદા ભેટો લઇને આગ્રે ગગો આગ્રે જવામા તેની મતલબ એવી 
હતી કે મહાન્ મોગલ પાદશાહને પોર્ચ્યુગીઝ, વિન્નપુર, અને ગોવળકા[ંડાના 
સસ્થાને! ઉપર ચઢાઈ કરવાને લલચાવવે! તેજે ભેટો લઈ ગયો હતે! તેમા 
પેલો કદમાં અને તેજમા અપ્રતિહત અને સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ કોહિનૂર નામને! હીરો 
પણુ હતે! કદહારતા પહાડો કરતા જેની ખાણોમાંથી આવાં અમુલ્ય રને 
નીકળે છે એવુ ગાવળકાડાતુ રાય હસ્તગત કરવામા કેટલો લાભ છે તે 
તેણે પાદશાહને સમન્નવ્યું કધ્ઠાર ઉપર ચઢાઈ કરવામા કઈ જ માવ નથી 
સેમ ઠંસાવામા તેણે બાકી રાખી નહિ શાહજહાનને તેસે વળો એમ પણુ જણાવ્યું કે કેપ કન્યાકુમારી ગધીતો સુતક હાથ આવે સાં સંધી યા લશ્કર 
મોકવનુ મોકુફ રાખતું જ નહિ શાઠજહાને અમીરની યુક્તિને પસદ કરી, 
અને કદાપિ તેના રત્તાએ તેના મત પર વધારે મજબૂત અસર્ કરી હર્ો 



યૃદૂ ખર્નિયરતે! મવાસ. 
મ્નડ્્્્ક્ઝક્ટક્ઝ્-ડ્ઝડ્ફઇકડડડઝક 

આમ છતાં દક્ષિણુ ઉપર સ્ત્રારી કરવાનું માનનીય કારણુ તો એવું મનાય છે 
% કૂતિ ધિસ વધતા જતા દારાતા ઔધયતે તેડી પાડવાને માટે જ શક- 
જઢાતે આ બહાને મોડું લક્કર એક્દું કરવા ભાંડયું અતે અમીરની યોજતા 
સ્વીકારી, આમાં ગમે તે કારણુ હેય પણુ એટલું તો થયું જ કે એક મેડ 
લશ્કર અમીર જમાલતા આધિપય નીચે આપી દક્ષિણુ તરક સવારી મોકલ- 

વાતો શાઠજહાને દરોવ કયે, 
દારાએ પોતાની સત્તાને સવીપરી કરવાતે માટે તવા અતે છૂપા પ્રપન 

ચોધી પાદશાહતી અધોતિ હોરી લીંધી હતી એશિયાખડમાં વિદાત્ ગણાતા 
અને પાદશાથતે સ્ટેતી સાથે દોરવી દાવો હતે! એવા રાજ્યના મોટા વઝીર 
સદુ્ાખાતતું ખૂત કરીને તેણે રા'ની પઈતિરાછી મેળવી હતી. પાદશાહ તેના 

આ ગુન્્હાને માફ કરે તેમ નહતું, વઝીરે આવી મો.ી શિક્ષાને યોગ્ય ગણાય 
એવે! દારાતે રો] અપરાધ કર્યો હતે।? તે નણુવામાં આવ્યું નથી; પણુ એમ 
કહેવાય છે ક વઝીર દમેશાં સુલતાન સુઝાન પક્ષ લેતો અને તે ઉપસ્ધી દા- 
રાતે એવો શક ગયે દતે॥ કે પાદશાહના મરષુ પછી તે સત્તાવાત થાય તો 
તેતે ગાદી આપે. કટલાક એમ પણુ ફહે છે કે સદુલ્રાખાત નનતતે। હિંદુ 
હતે! અતે દરખઆરતા પર્શિયતો તેતા તર૬ અદેખાઈ રખતા, આધી પણુ 
દારાતે તેનાપર ઝેર આવ્યું હોય; કારણુ કે લોકમાં એવી ગપ ચાલતી દતી 
જ, પાદશાઉના મરણુ પછી વઝીર મોંગલન! હાથમાંથી ગાદી છીતવી લેતાર 

છે. શૃક્લાક કહેતા કે વઝોર પોતે ગાદીપતિ યવ્રા ઈચ્છે છે અતે કેટલાક 

કહેતા કે તે પશણુ લોક્તે ગાદી આપવા ધારે છે. આવો શક લાવવાર્મા 

એમ કહેવાતું કે તેની ઓ પઠાણુ છે અતે તે લોઝાનું લસ્કર તેણે જીર્ટે 

જીરે ઠેકાણુ જમા કરેલું છે. 
દક્ષિણમાં ઔરંગઝેથનું બળ વધારવાતે માટે જ આ લશ્કર મે!ક- 

થવામા આવે છે, એમ લાગવાષી દારાએ અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિ અને વાદ 

વિવાદ થલાવી “ક્ષિણુમાં લશ્કર જય” તેતી સામે વાંધો લીધો. પાદશાડને તેની 
ઘારણાથી ન ડ્રેરવી શકાતાં લરાએ તેને કેટલીક શરતો ડર્વાને માટે સમ- 

ન્તત્યો, આ શરતે! નીચે પ્રમાણે ઠતી. “ લડાઇ ટટાના કાર્યથી ઔરગઝેમે 
૬૨ રહેવું, દૈલતાબાદતી બહાર જું નહિ, તથા પોતાના રાન્યવ્યવદારમાંજ 

ગ્રચ્યા રહેકું, અમીર જમાલેંજ લસ્કરનું આધિપચ રાખનું. અમીર અ! રા* 

રતે! પાળે ક નહિ તેની આંઠમાં તે તેનાં બેરી છોકરાંને દ્દિડી મૂજ્ટી નય.” 



મહાન્ મોંગલના રાજ્યમાં થયેલાં છેલ્ષા બડતે! ઈત્દાસ. 1૭ 
ઝત 
આ છેલ્લી શરત અમીરને ખિલફૂલ ગમી નહિ, પરંતુ «યારે શાહજહાને તેમ 
કરવાને આગ્રહ કર્યો તથા દારાતે ખુશ રાખવાને માટેજ તે આ પ્રમાણે 

કરે છે, અને થોડાજ દિવસર્મા તેમતે તે મોકલી દેરો એમ કહું, યારે અમોર 
જમાલ કખૂલ થયે. પછી એક મોટા સૈત્યતો નાયક થઈ અમીર દક્ષિણુ ભ- 
ણી આગળ વધ્યો. મધ્ય દેશમાં કે!ઈ ઠેકાણે લાંખા વખત પડાવ રાખ્યા 
વગર તેં વિજયનગરના રાજ્યમાં દાખલ "થયો, અતે અર્ત્તત દૃઢ ગણાતા ક- 

લ્યાણીના કિક્ષા ઉપર ઘેરે! નાંખી તેણ પોતાના મોટા કામનું પમરણુ કર્ય. 
અઘાધ્ય ત્યાંધથી મસ્ત થયેલો મહાન્ મોંગલ પાદશાહ શાહજહાન 

જ્યારે સીત્તેર વર્ષની વય વટાવી ગયે] હતે! યારે હિ'દુસ્તાનની આવી સ્થિતિ 

થઈ પડેલી હતી. તેતા જેટલી વયેં પહોચેલાતે માટે આવીં ખઠપટ યૉગ્ય 
ન દતી, તેનામાં જે શારીરિક શક્તિ હતી, તેતે તેણે આ પ્રમાણે જઘા 
વ્યધૈ કર્યા કરતાં સાચવવી જ્ેઇતી હતી. 

રાજ્ય માટે ખંધુઓમાં ચુદ્ધ--પાદશાઠના ર્મંદવાડથી રાન્યર્માં ખળ- 
ભળાઢ અને ભય ઉત્પન્ન યયો! હતે!, દારાએ દિલ્ડી અને આગ્રામાં શટ મેદાં 
લશ્કર જમા કર્યાં હતાં. બંગાળમાં સુલતાન સુઝાએ લડાઈની મટી તૈયા- 
રીઓ કરવા માંડી દતી. દક્ષિણમાં ઔરગઝૅળ અને ગૂજરાતર્માં મુરાદબલ્ષે 
પણુ સૈત્યમાં ભરતી કરવા માંડી હતી. ચારે ભાઇએ પાતપોતાના મળ- 
તીઆ અતે મિત્રોને એકઠા કરવા માંડયા હતા. તેમણે પોતપોતાના લાગ- 

તાવળગતાઓતે પત્રો! લખી મોટી મોટી આશાએા આપી અનેક ન્ન- 

તતી યુક્તિઓ ખેલવા માંડી હતી. ભોગન્નેગે કેટલાક પત્રો દારાના હાયમાં 
આના એટલે તે તૈણે પાદ્શાઠતે બતાયા અને મહા બડબડાઠ કયે. આ 

સમયને! લાભ લઇતે દારાના તરક બેગમ સાહેબે પણુ પાદશાડના કાન ભં- 

ૅરવામાં બાકી રાખા નહિ. શાહજહાનર્ને દારાપર વિંશ્ાસ નહતો. તેને 
ઝર્ દેવાતે! ભય હતે! અતે કોઈ કાઈ વારતા તે મહા શકાયા ખાર્ણુ લે- 
તે, લોકમાં એમ પણુ વાત થતી કે આવા સમયમાં પાદશાહ ઔરંગઝેમ 
સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવતો હતે. આ વાત દારીના નતણુવાર્માં આવતાં તૈતે 

એટલો બધો સરસ ચઢયો કે તેણે પાદરાહતે ઝાટકી નાંખ્યો હેત પશ્તુ એ- 
ટલામાં તો તેની તબિયત બહુ લથડી ગઈ; અને તે મરણુ પામ્યો એવી 
પણુ ગપ ઉઠી. આખું રાજ્યમંડળ ગભરાટમાં પડયું અને આમ્રાની રૈયત 
ત્રાસ પામી ગઈ, શહેરમાં હડતાળ પડી અને ચારે શાટજદાએએ પોતાની 

પ૩ 



૮, # * 5 બર્નિયરતે! પ્રવાસ. 
કા કઝ કી 

મોટી ઈચ્છાને માટે હથિયારનો આશ્રય કીધો. તેએ એટલા પાસે આવી 
પહોમ્યા હતા કે પાછા ફેરવું એ ન બની શકે તેવું કામ હતું, અને લડાઈમાં 

પરાજ્ય જ નહિ પણુ ધાણુ તય ગમ નકી ચઈ ચૂડેલું હતું. રાજ્ય કે મરણુ 
તેમાં પસદગી કરવાતો વખત રહ્યો ત હતે. જેમ શાહજડાત પોતા 
ના ભાઇઓના રંધિરે હાથપમ ધોઈ ગાદીએ ખેઠો હતો તેમ અયારે પણુ 
વિજેતાની ઈષ્ત્રીથી અવિજયી ઉમેદવારતે કપાઈ મરવાને! વખત ઇતે।. 

આગળ પડવામા સુલતાત સુઝાએ પહેલ કરી, કારણુ કે બંગાળ જેવા 

ધતાઢય ટેરાની જશાગીરીની દરમયાન ધણુક રાળએ( અને ગઝૃહસ્યેને કચરી 

નાંખો તેણે પોતાનું ખીસ્સુ તર કરેલું હતું, પૈસાના જેરે તેસે અસંખ્ય લશ્કર 
એકડું કર્યું. જમતો ધર્મ એણે ધારણુ કયો હતે! એવા ઈરાની ઉમરાવોપર આધાર 
રાખી શીધ આમ્રા તરફ આગળ ચાલવા મંડયે.. બંગાળમાં તૈણુ એવું નનહેરતામું 

ખદાર્ પડયુ કે, “ દારાએ ઝેર દેવાથી,પાદશ્ઞાહ પરલોકવાસી થયે છે અતે હું એ 
પિતૃધાતક ખુતીને શિક્ષા કરવાને તથા ખાલી પડેલી રાન્યગાદીને સતાથ 
કરવાતે મારે જાઉં છું. દારાના આગથી રાઠજહાતે તેતે પત્ર લખીને 
જણાવ્યું કે, “ ઔષધતા નરે મારો શરદોને તાવ ઓછે થયે છે અને હું 
આરાગ્ છું માટે તાર આગળ ન વધતાં પાછા પોતાના પાંતમાં જવું.” 
પાદશાહતો આવો હુકમ થયા છતાં પણુ દરબારમાંથી પોતાતા મળતીઆ 

ઉમરાવોની મારતે સુઝાએ નણ્યું કે પાદશાહને રોગ અસાધ્ય છે, એટલે 
તે આમાં તરક કુચ કસતે! ચાલુ રહો, તેણે પોતાની કુચ આગળ તે આગળ 

ચાલુ ર્રખતાં એવું મિશ બતાવ્યું ક, મારા પિતાજી મરણુ પામ્યા 
છે એમ મને પાકે પાયે ખબર મળેલી છે અતે કદાપિ તે જીવતા હશે તો 

હું તેમતાં ચરણુ વદવાને અતે સેવા ઉઠાવવાતે માટે આગ્રે જવા આતુરછું ' 
આણું તર૬ દક્ષિણુમાંથી ઔરંગઝેમે પયુ આમાં તરફ ધ્યાણુ કરવા 

માંડયું, સુઝાના કરતાં લગભગ બમણી સેતા તેની સાથે હવી. તેને પણુ દારા 
અતે શાહજકાત તરફથી પાછા કરવાનો હુકમ થયે. દ્દરશાએ તેતે એટલા 
શ્રધી લખી વાળ્યું કે, “ જે. તે દક્ષિણુ છોડીને આગળ વધચે તે! તેતે રિક્ષા 
કરવામાં આવશે. ' બમાળના સુબા સુઝાતી માકક કહી તેણે પણુ તેવે! જ 
ઉત્તર વાળ્યે॥, મહેસક્ન કમ હોવાધી તેર્ના પાસે ત્નેઇએ તેદર્લ લશ્કર નહતું, 
તૈથી છેવટ તેણે લસ્કરથી ન બની રાકે તેવું કામ બુદ્ટિબળથી કરવાનો 
વિચાર કર્યો, મુરાદબક્ષ અને અમીર જમાલ તેની આ મોજતાના પ્રયષમ બોગ 
થઈ પશ્યા. પછી મુરાદને તેશૈ નીચે પ્રમાણે પત્ર લખ્યો. 



મહાન્ મોંગલતા રાજ્યમાં થયેલા છેલ્લા બડને! ઇતિહાસ, ૧૪ 
ઝડ ડઝ 

“પ્યારા ભાઈ! શજ્ય ખટપટા એ મારા ખરાસ્વભાવતે કેટલી ખધી 

પ્રતિકૂલ વસ્તુ છે તે તમતે યાદ દેવડાવવાની તે1 જરૂર જ નથી. દારો અને 

સુઝા જ્યારે રાજ્યને માટે તરકડીયાં મારે છે યારે ડું માત્ર ॥કીરીતે માટે 

જ અયાતુર છું, રાજ્ય ઉપરના મારા હક ઉપરથી હાથ ઉઠાવતા પહેલાં હું 

મારા વિચાર તમોને જણાવવાતે બંધાયલો છું એમ પારૂં છું. પ્રિયમિત્ર ! 

આજ સધી મેં નને ક્ાઇનતે ચાહ્યું હોય તો તે માત્ર આપજ છે. દારા રાજ્ય 
ગાદીને અયોગ્ય છે એટલું જ નહિ પણુ તે રાજ્ય કરવાતે માટે પણુ શ- 

ક્તિમાત નથી, તે એક કાફર અને મૂર્તિપૂજક હોઈ દરબારના ઉમરાવનન- 

દથી તિરસ્કાર પામેલો માણુસ છે. સુઝાએ રાન્ત્યતે યોગ્ય નથી, કારણ 

જુ તૈ એક રફેઝી એટલે પાખંડમત માનનારા છે. અલખત તે ઠિ'દુસ્તાનને 
કદ્દો શત્રુ છે, આથું મહાન્ રાન્ય લાવવાને માટે જેઇતા સઘળા ગુણ 

તમારામાં છે એમ મારે કહેનું ન્નેઇએ. વળી આવે। મત કંઈ મારો એક- 

લાને! જ નથી પરતુ મોટા મોટ! ઉમરાવો પણુ તેમ માતે છે અતે તમારા 
અપ્રતિહૃત ખળતે માટે માત ધરાવે છે. તેએ રાજ્યતમરમાં તમારી વાટ 
જુવે છે, મારે પોતાને માટે તો હું તમારી પાસે માત્ર એટલંં જ માગી 
લઉં છું કે-આપ ન્યારે પાદશાઠ યાએ થારે તમારા રાજ્યમાં એક એકાંત 

જગ્યા મતે આપજે ક જ્યાં રહીને હું તિરતર અતે હરકત વગર ખુદાતા- 

લાતી બદમગી કર્યા કરૂં. હું તમારી સાથે મળવાને તથા મારા મિત્રે અને 

સલાહથી મદદ કરવાને તૈયાર છું. ડું મારૂં લશ્કર તમારે હવાલે કરીશ. 

આ પત્રની સાધે હુ આપતે એક લાખ રૂપિઆ મોકલું હું તે મારી સદ્- 
ભાવના તરીકે આપ સ્વીકારશે! એવી સંપૂર્ણ આશા છે. વખત બારીક છે 

માટે આપે એક ક્ષણુ પણુ ખોયા વગર સુરતપર હલ્લો કરવો, કારણુ કે મારી 

ળણુ પ્રમાણે રાજ્યનો મોટો ખજાતો સાં રાખેલો છે” 

મુરાદબક્ષતી સત્તા અને નાણાં કઈ અનદદ ન હતાં. લાખ રૂપિઆ 

સાયે એરંગઝેબની યે!1જતા આવી મળતાં તે બડ પ્રસન્ન થયે. તેને જે 

શવિષ્્ દેખાયું તેથી તે બહુ જૂલાઈ ગયે. જીવાન માણુશો સૈન્યમાં રહેવાને 
લલચાય અતે ધનાઢય લોક પૈસા ધીરવાતે આનાકાની કરે તઠિ એવી ઉમે- 
દથી ઔરગઝેગનેો પત્ર તેણે સવૅતે ટેખાડવા માંડયો. તેતી પાસે જે થોડે 
ધણુ પૈસો હતો તે જીલમથી મેળવેલો હતો. ઔરગઝેગતો પત્ર આના 

પછી તે। મુરાદબદ્વે જણે પોતે પાદશાહ જ થયે હેમ તેમ વચનમાં ઉ- 



૨૭ મર્તિયરતા પવાસ. | 

શ્રતા પારણુ કરી. તેસે એવી યુક્તિથી અને વિનયથી કામ લેવા માંડયું કે 
થોડા જ કાળમાં લશ્કરમાં સારી ભરવી યઈ| ગઈ. આ લક્ઠરમાંથી ત્રણુસેં 
માણુસે! ચૂટી કાઢી શાઠ આભાસને તેની સરદારી આપી સુરત્પર ઘેરા 

ઘાલવા મોકલ્યો, શાક આશ્રાસ ખાશે છતાં થશે શરવીર દતે 
હવે ઔર ગઝેમે અમીર જમાલ તરફ નજર 'દ્ેરવી. શાદનતદ સુવતાન 

મઠુમલને તેણું અમીરપર સંદેશો લઈ મોકલે; અને કહાન્યું કે તેને ધણુંજ 
અગયસતું કામ છે માટે આવવું. અમીર ઔરગઝેમના મનમાં શું કહેવાતું હતું 

તે સમજી ગયો અતે જણાવ્યું કે-કલ્યાણીને મારા લશ્કરે ઘેરો ઘાલ્યો! છે 
તૈવા વખતમાં મારાથી શૈલતામરાદ આવવું બતે નહિ, સુલતાત મહમતતે 
તેલ ખાતરીથી કહ્યું ક-“ મતે હમણાં જ આગ્રેથી સમાચાર મત્યા છે અને 
પાદશાહ સલામત છે.” વળી તેશેં જણાન્યું કે “ જ્યાં સધી મારાં બેરી છો 
કરૉ આમે દારાન; કખજમાં છે યાં સંધી મારાથી તમારીસાથે અવારો નહિ.” 

જરગઝેમ સાષે ભળવાનતી આમ તેણે સાફ ના પાડી અતે હતું પણુ તેમ 
જ. હાલના કજીઆમાં એકે તરદ્ ઢશાનું નહિ એવો તેનો વિચાર દતે. 

પાતાતી મરછ મ્રાફ્ક ન થયું તેથી અમીર ઉપર શર્સે થઈ સુલતાન 
સહુમદ રોલતાભાદ પાછે! આવ્યો, પણુ એરગઝેબ તેથી નાઉમૈદ થયો નહિ. 
નાના શાદનનદા ઝુલતાત માજુમને તેશે ફરી વાર અમીર પાસે મોકલ્યો, 
મા શાહજદાએ એવી ચપળતાથી અને સજનતામી કામ લીધું કે અમી- 

રથી તેની પાર્યતાગ્ઓ॥ પાછી હૅલાઈ નહિ. શાહનટે વળી મૈત્રીની એવી પ- 

તિજ્ઞાઓઆ આપી કે અમીરે હૉંશિયારીથી ઘેરાનું કામ આગળ ચલાવ્યું અને 
કિક્ાના રક્ષકાવે રારણે આવવાની જરૂર પાડી, છેવટ પોતાના લસ્કરમાંથી 

ચુનંદા માણસે! લઇતે તે સપાટાપુર શલતાબાદ તરદ રવાના થયો. 
ઔર્મઝેબે અમીરને ભાખા' અને “જાખાજી' એમ કહી ડહીતે ઘણી 

૪ પ્રીતિયી આવકાર આપ્યો અમીરતે સારી રીવે જ્ઞેડી મળાતે તેતે પે!" 
તાની પાસે બેસાડપો અતે પછી નીચે પ્રમાણે કહેવા માંડયું “ભાતા ! 
સુલતાન મહમદને તમે જે કારણો બતાનાં તે ડું માન્ય કર્ર છું એટલું જ 
નહિ પણુ મારા દરખાર્રીએ પણુ તેતે માન્ય કરે છે. અથબત્ત ન્યાં થી 
તમાયે કુટુંબ કબીલ્ષો દરાતા દાથર્મા છે યાં સંધી તમારાથી મારા પક્ષમાં 
અવાય નઠિ. ડું પણુ તેને ડહાપણુ બરેલું પ્રાતત નથી, પરતુ મારે કહેવાતી 

શૂર તપી 3 એવી તો મોડી જ જઅડચસો હોમ છે ક ને દૂર ન થઈ 



સ 

મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થમેલા છેલ્લા બડતે! ઈ ૬૧ 

શ મને એક યુક્તિ સાભરી છે અને તમને તે પદેવાં તો આશ્ચર્ય જેવી 
લાગશે પરતુ જ્યારે તમે પૂર્ણું વિચાર કરી જરો] સારે તમાશ સમજવામાં 

આવશે કે તે તમારા કુટુબનતી સલામતીને માટે યથાર્ય છે આ મારી યુક્તિ 

એ છે કે“ તમે તમારી મેળે અહીં કેદ થાવ આથી દુનિયાપર ત્તૂદી અસર 
થશે અને આપણે આપણુ કામ સાધી શકીરુ એમ તે! કોઇએ નહિ ધારે 
% તમારા જેવો માણુસ અમરયે। સહેનથી કૈદ્મા નય આ વખતમા હુ 

તમારા લશ્કરને કેટલોક ભાગ તમે પમદ કરે! એના કામમાં લેવા ધારૂ છુ 
વળી મને આશા છે કે આવા બારીક સમયમાં તમે મતે ધનની મદદ કર્ 

વાની પણુ ના પાડમે નહિ આવી મદદને માટે મેં તમતે વારવાર વિન 
તેવ] છે તમારા સૈત્યથો અને તમારા પૈસાથી હુસનામત રીતે માર્ ભાગ્ય 

અજમાવીશ હવે આપ ને મને રન આપો તે! હુ તમને રોતતાબાદતા 

કિલ્લામાં લઈ જાઉં યા મારા શાહજાદામાને! એક આપની તહેનાતમા રહેરો 
થા ગયા પછી મારે કેવી રીતે વર્તડુ તેનો પણુ આપણે યા વિચાર કરીશું. 

ઈ સમજી શકતો નથી કે આમ થવાયો દારાના મતમાં શાક આવવાતે। સ 
ભવ રહે ! એ માગે કટ્ટો દુશ્મન છે એટલે તમારા કુડુમ્બને તે કઈ ઉપ- 
દ્રવ કરશે નહિ” 

અમારની માથે વાતચીત થઈ તેમા ઔરગઝેમે આવીજ નમ્ર ભાષા 
વાપરી હતી એમ કહેવાને મારી પાસે પુરાવો છે આ વિચિત્ર યોજનાના 

જવાગમા અમીર શું બોલ્યો તે જણાયલુ નથી, તોપણુ એટલુ તો ખરૂજ 
છે કે તે ઔરગઝેમે કહ્યુ તેમ કખૂન થયો અને પોતાતુ લશ્કર પણુ તેતે 
સ્વાધીન કર્યું અમીરે વળી તેતે ધનની મદદ કરી છતા એટલુ તે ખરેખર 
અચમેો પામવા જેવુ છે કે તે પોતે એક કેદી થઈ તેની સાયે રોલતા 

ખાદ ગયે કેટલાક એમ કહે છે કે “ ઔરગઝેમે તે જ્યારે પાદશાહ યાય 
ભારે તેની પૂણુ પીછાણુ લેવાના અમીરતે વચનો આપ્યા હતા વળી એમ 
માનવાને મજબુત કારણુ છે કે ઔરગઝેમે અમીરતે સકટમાં સહાય કરી હતી 

તેથી તે લેવાઈ ગયો! કેટલાક લોક વળી સકારણુ એમ કહે છે કે ભયને લીધે 

અમીરથી ના પડાઈ નહિ, કારણુ કે ન્યારે તેઆ આ સતનસ કરવાતે બેઠા 
હતા યારે બન્ને શાહન્તદ્ાઓ યાં હાજર હતા અતે પહેને સપાટે અમીરને 

સમન્નવા ગયેને। રાહજાદો સુતતાન મહમદ નિરાશાથી તૈનાપર સુસ્મે ય 

યેનો હોવાથી તે વખત ઉગાડી તનવારે યાં ઉભો રજો દતે. અમીર 



૨૨ અર્નિયરતો! પવાસ. 
“પન્્બ-પ્૦૦૯*-૦૦૦: અ#ષ્યબ્ઝ્ન્્પન્્ડન 

જે એરંગઝેમનું કહેગું ન સાંભળે તે! તેને મારી નાંખવાતે તે રાસ ઉમામી 
રલોા ઉતેો. સુલતાન આટલે બધે ગુરસે થવાનું ખીજીં કંઈ કારણુ નહતું, 

સિવાય % ન્યારે તૈતું એલચીખાતું અમીરતે સમજવવાતે તિષ્ક્ળી નીવડયું 
હતું યારે તેના નાના ભાઈ સુલતાત માજીમ્તું એલચીખાતું તેમાં સફળ 
થયું હતું, આ બતાવતું વેર અતે ગુસ્સે! શાહજદે મલ્મદ જીરવી શકો નહિ. 

ન્યારે વિજપુર્થી આવેલા લસ્કરતા જાણુવામાં આર્વ્યું 8 અમીર 

જમાલ કદ પકડાયો છે યારે તેએએ પોતાના સેતાધિપતિને છોડી મૂકવાને 
મામણી। કરી; અતે ઔરંગઝેખે જે સામ ભેદ ન વાષયૌ હોત તે! કદાપિ તેમણે 

બંરીખાતાના દરવાન્ન પણુ ઉઘાડી નાંખ્યા હોત. લસ્કરના ઉપરી જમાદારને 
તેણે જણાતન્યું કે-“તમારો સરદાર એતી મેળે બદીખાનામાં ગયો છે એટલું 

જનહિ પણુ જે ખરૂં કહું તો તેમ કરવામાં અમારી કંઇક ઉંઠી મતલખ 

છે,' વળી તેણું લશ્કરના સિપાઇઓતે ભેટ સોગાતે। આપી અને જમાદારતો 

પમાર વધારવાનાં વચન આપ્યાં. ખાતગી સિષાઇનાતા દરમાયા વધારી 

આપ્યા, એટલા બધા ગૌરવની સાથે પોતાના ઉદાર હાધતું ચિન્ઠ ફ્ેખાડયા 
માટે તૈણે તૈમને ત્રણુ ત્રણુ માસતો પમાર આગળથીજ આપી દીધે।. 

સુરતમાં લૂંટ--આ રીતે જે લસ્કર અભાર સધી અમારતા હાથમાં 
હતું તે એરમઝેમની સુવિચારિત સ્વારીના કામમાં સામેલ થયું, ઓરેગઝેગને 
પોતાતે પણુ ખાતરી થઈ કે હવૈજ કામ સાધી” શકારો. સુરત રાહેરતે ખેન 
દાનમેદાન કરવાને માટે હવે તેણું કુચ કરવા માંડી આણી તરફ મુરાદખણ્ે 

આવીને સરત ઉપર ઘેરા ઘાલ્યો હતે] પરતુ યાંતા લસ્કરે તે અણુધાર્યી હુમલા 
સામે જુસ્સાદાર અટકાવ કર્યો હતે. ઔરંગઝેબે કુચ કર્યા પછી ધોડાજ દ્વિસમાં 

મુરાદબક્ષે સુરત લીધાતા સમાચાર તેતે મળ્યા. ઔરંગઝેભને એ સમાચાર 

મળર્તાજ તેણે ધન્યવાદ આપનારે! કાગળ મુરાદબક્ષને લખ્યો અને અમીર જ- 

શાલ તથા તેની વગ્ચે થયૅલી બાબત તેમાં જણાવી. પોતાને માટે તેણે 
તેજ પત્રમાં લખ્યું કે “ડું એક મોટા લશ્કરતા આધિપલ ઉપર છું અને ધત 

પણુ મારી પાસે ખેસુમાર છે. મોટા મોટા દરમારીએ સાથે સતલસ થઈ 

ગમેવી છે. હું બહેરામપુર અતે આગ્રા ભણી આગળ વધવાતે સનજ છું. 
તમારે જેમ બતે તેમ જલદી કુચ કરવી અને અમુક જગ્યાએ આપણે 
મળાપ્રું' એમ તે પત્રમાં જયાવા દીધું 



મહાન માંગલના રાન્યમાં થયેલા છેલ્લા બડતો ઈતિડાસ ર૨૩ 

સુરતમાથી મળેના પૈસા જ્ેઇતે સુરાદગક્ષ નાઉમેદ થઈ ગયે! ખન્ના 
વિવે કદાપિ વધારે ટકા ચઢાવેની વાત થઈ હરે અથના ભાતે સુમે!, જેતે 
માટ શક રાખવામાં આવતે! હતે।, તેણે એ પૈસા વાપરી-ઉરાડી દીધા દશે 
ગમે તેમ હો પણુ સરતમાથી જે પૈસો મળ્યો તે એટલો પણું નહતો ડે જે 
લસ્કરના માણુસોમાં પહોચી રહે પૈસાની આશાએજ મુરાદગક્ષતા લ 
સ્કરમા ઘણા માણુસો સામેન થયા હતા સુરત શહેર સર થયાથી શાહ 
જાદાના માનમાં પણુ *ઈ જાણુવા જગ વધારા થાય તેમ નહતુ, કારણુ કે, 
સારી કિદ્તેમધી ન છતા તે સર કરતાં બરાબર એક મહિતો લાગ્યો 
હત્તાો તેના ધણા! ધસારા નિષ્કૂળ ગયા હતા અને ડચ લોકોએ સુરગો મા 
રવાની યુક્તિ ખતાવી યા સૂધી કઇક વળ્યુ નહતુ કોને મોરે ભાગ સુ- 
રગે મારીને ઉડાડી દેતા ક્હ્વેદારો ત્રાસ પામી ગયા અતે શરણે આવવાની 
શરતો નકી કરી નાખી 

સુર્ત શહેર સર કરવાથી મુરાદમક્ષનાં કેટલાક ભવિષ્યત કામે! સહેલા 
થઈ ગયા આ વિજયે તેને પ્રસિદ્ધ કયી. એટલુજ નહિ પણુ અવાપિ સૂધી 
સપૂર્ણુતાએ નહિ પહોચેની એવી સુરગ મારવાની યુક્તિ મથમજ તેણે વા 
પરી તેથી તેનું નામ પકાઈ ગયું સુરતમાથી તેને નને કે ઘણા પૈસો મળ્યો 
નહિ તોપણુ દુનિયાપર તો એમજ કહેવાયુ કે “ સુગ્તમાથી મુરાદતે અઢ- 
ળક પૈસે! મન્યો? શાહ આમાસ નામના ખોજ્ાએ આ વિજય ઉપર તેમજ 
ઔરગઝેમનાં સ્તુતિ વચને ઉપર આધાર રાખી ઔરમઝેમતા હાથમાં જતા 
મુરાદગક્ષને વાયી તેશે સુરાદતે કલુ કે“ જુગ વિચાર કરે, હજી પણુ 
મારી શિખામણુ માનવાને વખત છે જે તમે તેનાપર રાજી થયા હોતો 
સામાં સામ વચતે(થી તેને પ્રસન્ન કરો! પરતુ તમાર લસ્કર સાથે તેની નનેડે 
નેડાઈ જવાતું હમણા મોકુફ રાખો આગ્રા તરક તેને એશ્લાતેજ આગળ 
વધવા ઘો તમારા પિતાતી તબીયતતા સમાચાર આપણે ધીરે ધીરે મેળ 
વીરું અને શા બતાવ બને છે તે હમણા ત્તેયા કસો આટલા સમયમા 
તમે સુરતના કિલ્લાની મરામત કરો સરત ઘણી જરૂરની અને અગયની 

જગ્યા છે આમ કરવાથી તમે એક વિસ્તારવા અને મોટી મહેચૂન આ 
પનારા દેશના ધણી યશે! સુરત આવ્યા પછી ઘણીજ થોડી મહેનતે બરાનષુર 
લેવાશે ખરાનપુર એક યોગ્ય જગ્યાપર આવેલ અને દક્ષિણુના નાકા રૂપનગર છે? 



૧૪ ભર્તિયરતો પ્રવાસ ! જ 

સુરાદપ૫૩ માહિતી,--ઔરંગઝેમના તરદથી સુરાદબક્ષનાં ઉપર નિર” 
તર ગએત્રાજ પત્ર આવતા હતા કે તેણે તૈતા પયત્નર્માં ઢીલ કરવી તહિ. 
આથી કરીને ડાહા અને સ્વામિભકત શાઠ આબાસ ખોજની શિખામણોનો અ- 
સ્વીકાર યયો.ખાજે સુદઢ રાજતીતિસુ અને ઉત્સાહી તથા ત્રાયાળુ સ્વભાવને! માન 

ણુસ હતો, તે મુરાદભક્ષ પ્રતિ સ્વાભાવિક રીતેજ અવુરકત રહેતે. શાહજહાનના 
તાતા શાદજદ્ઞાએ જને તેના ડાલા મિત્રની શિખામણુ માની હેત તે તેતું સાર્ 
થાત; પણુ રાભ્યલેભધી તે આંપળે ભીંત યઈ ગયે! હતે!, “ડું તમારા કામમાં 

ધણૂ(જ અતુરત છું ? એમ સૂચવતા ઔરંમઝેબતા પત્રો પ્રતિ દિવસ વધારે 
અતે વધારે આશ્હ ભર્યા આવવા માંડયા, અને મુરાધ્ભક્ષે એમ વિચાર 
કમી કે-જે સ્વસત્તામાં અને સ્વસાધનપર આધાર રાખીને ખેચી રહીરું તે, 
મતતી મે(ટી ઇચ્છાને કૂળ આવશે નદિ. તિર'તતર વિચારમાં ગોથાં! ખાઇશું, 

અને કંઈ થશે તહિ. આમ વિચાર કરી છેવટ તેણે અમદાવાદથી છાવણી ઉ* 
પાડી શૂજરાતતે છોડયું પર્વતમાં અને વતેર્માં થઇને કેટલેક દઠાડે તે *? 

જગ્યા બેડ લશ્કરને મળવાતે માટે પહેલેથી મુકરર કરવામાં આવી હતી 
સાં જવાને તરિત થયો, ઔરંગઝેય યાં આવી કૈઠલાક દ્વિસથી ૫- 
રેલો જ તે. 

જે દ્વિસે તેઓ એકડા થયા યારે તે! મોટો આરનદેત્સવ થયે!. બેઉ 
ભ્રાઇઓ એક બોનતે મળ્યા અતે ઔરગઝેમૅ પોતાનાં અતત સ્તેહ 

ચાતુર્યેને તથા સંપૂર્ણ તિડસ્ગતાની પ્રાર્થનાએ। સુરાલ્બક્ષ તરછ્ ચાલુજ રાખી. 
તેણે જણાવ્યું કે“ રાન્યગાદીતે માટે તો મને ઈચ્છાજ નથી; પણુ દારા 
જ આપણા શકુ છે તેને હરાવા અતે ખાલી પડેલા તપ્ઠપર આપ નામ- 
દારને બેસાડવાને માટે જ મારે આવા મોઠા સૈન્યવું આધિપસ લેગું પડું 

છ.” રાજ્યતગર જતા સધી ઔરંગઝેબે એમજ કલ્યા કર્ય. અ વખતની ૬- 
શ્મીયાન તે મુરાદબક્ષ પયે એક પન્નના વિનયથી રહેતો. હતો; એટલું% 
નહિ પરંતુ ખાનગીમાં એ તેતે તે-હજરત, જહાંપન્હાહ વગરે કહીને ખોલવું 

ખોલાવવું ભૂવી જતો નહિ, આશ્ચર્વ છે કે સુરાદ્બક્ષને તેના કપટ વચનષર કદી 

અવિશ્વાસ આવ્યો નહિ. ગોવળકાંડાના રાજન સાધે તે * યુક્તિઓ અને 
કપયબાજ રમ્યો હતો તેણે પણુ મુરાક્ષભક્ષને કંઈ અસર કરી તહિ. ખીજી 
ડુંધજિ નહિ પરંતુ મુરાદ શન્યલોભમાં અંધ થયો હતો, તેસે એમે ખખર 



મહાન્ મૉંગલના રાજ્યમાં થયેલા છેલ્લા બંડતો ઇતિહાસ, રપ 
કેક 
પડી નહિ કે, જેણે યોડાજ વખત ઉપર એક રાન્યતે ઉંધુ વાળી ઉજડ કર્યુ 
હતું ને અફીર્તિ લીધી હતી; તે માણુસ તે વળી મૂજીરી જદગી ગુન્્નરવાને 
વિચાર રાખે ? 

ખે સૈન્ય એકઠાં યવાથી સૈન્ય સમૂહ મોટો થઈ પડયા અતે તેઓના 
જવાથી રાજ્યના પાટનગરમાં પણુ ભારે હોહા થઈ રહી. દારાતા વિંણા- 

ચૂટાનો પાર રહ્યો નહિ. તે આ બનાવના પરિણામને માટે શાહજહાનને 

ધણી ધમ#ીએ આપતો દતો. તેના મનમાં જે જે વિચારો ઉત્પન્ન થયા 
તેનાં દારુણુ પરિણામો આવ્યાં તે બધું ઔરંગઝેબથી છુષું રહ્યું નહિ, અ- 
મસ્યાજ દારાએ દરબારીઓને મોકલીને તેમને પોતપોતાના પ્રાંતો ભણી પાછા 
વળી જવાને માટે ધમકાવ્યા. સંયુક્ત સૈન્ય આગળ વધે જ ગયું. પાદશા- 

હને। રોગ પ્રાણુધાતક નીવડશે એમ તેમને લાગતું હતું. લોકતે તેઓ એમ 

દેખાડત્વા હતા કે, તેમતાપર શાહજહાતની સહીતા જે કાગળેા આવે છે તે 

દારાના બનાવટી પત્રો! છે. દારા દગો કરે છે, પાદશાહ મરી ગયો છે વા 

મરવાની તૈયારીમાં છે, અને કદાપિ જીવતો હશે તો તેએ હાં જઈ તેનાં ચ- 
ર૨ણુ વંદન કરશે અને દારાએ તેતે જે ગુલ્ામગીરીરમાં રાખ્યો! છે તેમાંથી 
છોડાવશે. 

શાહજહાનની દશા ખરેખર દુ:ખ રૂપ થઈ પડી દતી, રેમગ્રસ્ત હે 

વાથી તે દારાના હાથમાં બંદીવાન થઈ પડયો! હતો. દારા પણુ ધણા સુસ્સાથી 

તેનીઉપર્ દેખરેખ રાખતો હતે, તેના મતમાં લડાઈ લડાઈ અને લડાઈ જ 
રમી રહી હતી અને પોતાના ન્નેસ્સાને યોગ્ય લડવાતે માટે નનેઇતી તૈયા- 
રીએ અપશાંત ચાલી જય તેમ કરવામાં તે રોકાઈ ગયો થતો. દારાની 
સ્યિતિ આવી હતી ત્યારે તેના બૈરી છોકરાં, વારવાર કહેવા છતાં પણુ આગ્રા 

તરફ જતાં ન હતાં, આવું કારણુ એ હતું કે તેને! ખશ્નતો બાયડી છેડકરાંના 

હાથમાં હતો અને તેએ તેને ગમે તેમ વાપરતાં હતાં, ન્તૂના અને લડા- 

ઇઓ લઢહીને કસાયલા અમલદારોતે પોતાની પાસે બોલાવવાની તેતે જરૂર 

પડી; પરતુ તે લોક તો તેનાથી વિરૂદ્દ હતા. તેમને શરમને લોધે દારાની 
આગળ કહેવું પડયું કે તેઓ તેના ભાઇઓની સામે લઢશે. ૬ *પાદશાઇના 
મનમાં દારાતા કરતાં ખીન્ત શાહશ્દાએને માટે સારા વિચાર હતા અતે 

તે તેમતે ચહાતો દતો. ન્યારે સુલતાન સુઝા આગળ વધતે। ગયે! ત્યારે 
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શદ બ્તિયરતે! પ્રત્રાસ, 

કૃદાકટીના વખતતત મામલે બારીક થૂઈ પડયે; કારણુ કે ઘણા ત્રાણુમો 

આ વખતે બરગઝેમ અને મુરાદબટ્ષના સસિશ્ર સૈન્ય સામે બાય ભીડવાતે 
માટે રેકાયલ! હતા, 

સુરા અને સુલેમાન રશિકેહન--સુલતાત સુઝાતે આગળ વધતો 
અટકાવવાતે માટે સૈત્ય મોકલવામાં «આવ્યું તેતો ઉપરી તેને! દીકરે। સુલે- 
ગ્રાત શિકોહ હતે. આ રાહજાદો આડારે 7૫ વર્ષતી વયૃતે, રૂપાળા, ર 

ક્તિમાત્, ઉદાર અતે લોકમાં સિદ હતો. શાદજઠાનતે પણુ તે લાલો 

છત્તા. પાદશાહ તેને ધણું ધન આપ્યું હતું અતે દારાતા કરતાં પોતાના 
પછી જ ગાદીએ આવે તે! સાર, એમ તે ચ્કાતો હતો. અનન્ય પ્રીતિને 
લીધે પાદશાણે, આ અસ્વાબ્ાવિક ઝઘડામાં લોહીતી જોગ ત ઉડે તો સાર્ 

કેરી સતલળથી જેપુરતા રાળ જરાવતસિહતે પોતાતા મૈત્રના સલાહકાર 
ગતે મિત્ર તરીકે તેની સ્રામે મોકલ્યો હતે, જશવતસિદ આ વખતે હિ- 

દુસ્તાતતા રાજળએ1 માં એક મોટો અતે ન્તેરાવર રાજ ગણાતો! હતે. એમ 
પણુ કહેવાય કે મોગલ રાન્યમાં માત્ર તેજ મદ્રા શક્તિમાન્ માણસ હતો. 

પાદશાહે છાની રીતે સદ્રાહ કરવાની સલાહ આપી હતી અતે કથં છતું 
ક-સલતાન સુઝાતે પાછે વળી જવાતે જેટયું ખતે તેટલું કરજે, પદશાહે 
સૂઝાને કહાર્વ્યું હતું ફે “ આ તેતો એકલાતે ધર્મ નથી. તેની રાજ્યતીતિ 
માઈ વધારે ધોગ્ય વખતને માટે તેના બળ સરક્ષણ કાજે વધાર્ પધ્યાત 

સ્ાપવા જેવી છે. ન્યાં સૂધી મારો રામ મરણુમાં અત પામ્યો નથી 

અથવા ઔરગઝેમ અને સુરાદબક્ષની સંયુક્ત ધોજતાતું પર્થમ જણાયું 
નથી. હાં સૂધી તાર યો્ભવું * 

જશવતસિહ્ના લડાઈ ન થવા દેવાના નુધા યતો વિક્ળ થયા, કા- 
રણુ કે આણી તરફથી સુલેમાન શિકાહ લડાયક જીસ્સાથી, અને નામતા 

કરવાના લ્રોભધી પૂર્ણું હતો અને પેલી તરથી સુલતાત સઝાને એમ બીક 
હતી કે જ્તે હું પાછે જઇરા તો એ]રમગેસ્ ધરાતે હરાવી દિલ્હી અતે આમ્રા 
ખેલને; રશન થઈ જશે, બતે સત્ય એક ખીત્નની સન્મુખ્પ થતાં મોટી તે!- 

પાતો! માર ચલાવવા લાગ્યાં, આ લડાઇનું સવિસ્તર વર્ણુત આપવાને ડું 

મારા વાચકને વધારે વાર ખોટી કરનાર નધી, કારણુ કે આથી પણુ વધારે 

શ્ચત્યત્રી વાતે) આગળ કહેવાતી છે. માત્ર એટલુંક કહેવુ અત્ર તો યોગ્ય 



મદાન્ મૉંગલના રાજ્યમાં થયેલા છેલ્લા બડને ઇતિહાસ, ર૭ 

છે % પારંશ્નમાં ખેઉ તરક ધણુ નેસ હતો પરંતુ સખત લડાઈ થયા પછી 
સુઝાને માડી આપવાની જરૂર પડી. છેવટ એટલો બધો ગભરાટ થઈ ગયો 
જે તે રણુસંમ્રામમાંથી નાશી છુટયેો. એ તેં! સત્યજ છે કે, ને જરશવતન 

સિહ અને તેતો મિત્ર ધ્લીલખાન, નરે એક શરવીર પદાણુ યોધ હતે! તેએ! 
જે પાછળ રહા ન હોતતો શત્રુનો પુરેપુરો પરાજય થાત; અને ઘણું ક- 
રીને તો! તે લશ્કરનો સેનાધિપતિ પણુ કેદ પકડાયો હોત. જરાવતસિ'હે 

પાતાના પાદશ્ાહના પુત્રપર પાય્ધાતક ઘા નહિ કરવામાં ડહાપણુ વાપર્યું. 
તે પાદશાઢની સલાહ પ્રમાણ ચાલ્યો તેથીજ સુલતાન સુઝાતે નાશી છૂટ- 

વાતો પ્રસગ મળ્યો. રાત્રુના લશ્કરમાં થયેલો સંહાર અસાધારણુ હતે।, કે- 

કલોક લડાયક સામાન અને તોપખાનું સુલેમાન શિકોદના કબજામાં આવ્યું. 
પોતાના વિજયના સમાચાર તેશે પછી તરતજ પાદશાહી દરબારમાં મોકલ્યા. 

આ લડાઇથી સુલેલાન શિકેહની ફીર્તિમાં વધારો થયે! ત્યારે બીન્ન હાથપર્ 
સુલતાન સુઝાતે ધણુંજ તુકશાન થયું, કારણુ કે તેના ઉદ્ેશને ઉત્તેજન આ- 

પનારા પર્શિયન ઉમરાવે।તું મન અને હૉંશ એષા થઈ ગયાં. 

સુલેમાન શિકે।!હ સુઝાની પાછળ પડયો હતોઃ પરંતુ એટલામાં ઔર- 
ગઝેબ અને મુરાદબક્ષનું ઝપાટાબંધ આગળ વધવું તેના જાણુવામાં આવ્યું; 
એટલે પિતાની ચાલ, ડડાપણુની ખામી, અતે તે શક્એથી પરિૃત છે 

એમ ન્નણુતાં તેણે રાજ્યધાની તરક્ પાછા કરવાનું ડડાપણુ વાપર્યું. રાજ્ય- 

ધાનીની પાસે જ દારા ઔરંગઝેબ સાથે લડાઈ કરરે એમ લાગતું હતું અને 
સઉ કોઇનો એવો મત હતે કે જીવાન શાહક્દાએ ને ડહાપણુતે! માર્ગ 
ન લીધો હાત તો કવા તે પોતાના લસ્કરને વેળા છતાં ત્યાં લઈ આવ્યો 
ન હોત તો ઔરંમઝેભ લાભ લઈ શક્યો ન હોત; એટલુંજ નહિ પણુ તે 
આવી અસમાન લડાઇમાં ઉતર્યો જ નહોત. 

ગરસેબની સવારી--અલ્હાબાદ એટલે જ્યાં ગંગા નદી યમુનાને 
મભ છે યાં સુલેમાન શિકોડના લસ્કરે જય મેળવેલો હોવા છતાં આગ્રા 
તરક્ જતાં તેમશે જુદોજ માર્ગ લીધો. આણી તરફ ઔરંગઝેબે બરામષુર 

આગળી નદી એળગી, અને જેતાપર્ વિજયની આશા રાખવામાં આવતી 

હતી તે ડુંગરેના માર્ગમાંથી પોતાના લશ્કરને આગળ વધારવા મંડયું, ઔરંગઝેત* 
ની આ ચાલાકીની વાત સાંભળવામાં આવતાં આગ્રાની સરકાર અચંત્રો પામી. 



શ્ટ ખૃતિયરતો પ્રવાસ 

ઉજ્જ૪ન આગળની નદીન! ઉતાર માર્ગ માટે તકરાર ચલાવવાને તુરત એક સૈન્ય 
મોકલવામાં આવ્યું મોટુ લશ્કર આ વખતે આગળ વધવાની તૈયારીઓ 
કરહુ હતુ નાતા સૈત્યના ઉપરી તરીકે બહુજ ચુક્તિભાજ, નતી 
વગસગવાળા, થ્રેટ અને ઘણાજ રાક્તિમાત બે માણુસોતે પસદ કરવામા 
આન્યા ટતા એ બે અમતદારોમાને એક મુખ્ય શાહજદાતતે ચાહતાર પરતુ 

દારા તગ્ક બેદરકાર હતેદ તેણે ઘણી નારાજીધી લશ્કરછુ આધિષપલ લીધું 
ઇવુ અતે તે પણુ ન્યારે મોગવ પાદશાહની શરમ મૂકાઈ નહિ યારે જ બીને 
અમનઘર્ ર?ત જશવતમિઠ હતો અતે એ રાશ પણુ યોગ્યતા અને વ 

ગમગમાં જયમિયધી જય તેવો નહતો તે અકમરતા ચન્યમાં થઈ ગ 
પેલા મહા સત્તાવાન્ રાજ ગણાતો જમાઈ થતો હતર અતે એક મોઠા 

રાતો પુત્ર હતે 

દારાએ આ બે સેતાપતિઓને બહુ શીખામલુ દીધી અને લશ્કરતી 
સાથૅ ઉપડતી વેળાએ ઉમદા શિરપાવ આપ્યા શાહજહાનના તરથી તો આમ 
છતાં તેઓને નમ સુગતાન સઝાની સાથે વતેવાને શીખામણુ દેવામાં આવી 

હતી તેવીજ શીખ દેવામા આવી આવતું એ પરિણામ આવ્યુ કે નરગ 
ઝ્ેમને પાછા કરી જવાને માટે ખેપીઆપર ખેપીઆ મોકેનવામાં આવયા 
જ્યારે તે પાછે! કરશે નહિ એવે। શક ગયે! યારે બીજી તરદ્થી લશ્કરને 

સન રાખવામા આવ્યુ સદેરો લઈ જતારા કોઇ જ પાછા આત્યા નહિ અતે 
એમ કરતાં કરતા એઔરગઝેમને નદીના કિતારા ઉપર અણુધારી રીતે એક 
સારી અતે ઉંચી જગા હાથમાં આવી ગઈ 

દિવિસો ઉનાળાના હતા, તાપ માર મારના પડતો હતો અને 

નદીમા પાર થયો થતો! તેમતે ભય દતે! તેમ ઔરગઝેમતે નદી ઓળ 
“ગૃવાની દૂર” પાડવાનો લાગ ન્તેઈ કાસમખાન અતે રાતન લડાઇને 

સાટે તૈયાર ચયા વાસ્તવિક રીતે તે! એરગઝેબતુ ખધું લસ્કર આવી પહો 
થ્યુ તહતુ અતે નદી ઉતરવી એ એક બહાતુ હતુ તે એમ ધારતો હતો કે 
શગુનું સૈત્ય નદી ઉતરે એટલે તેને કાપી નાંખવુ અતે વિશ્રાતિ લેતુ હે!મ 
લાર્ે તેનાપર ટૂટી પડવુ આ યમાણે ખેત કરી તેણુ તેઓને મોરચાની જગ્યા 

લેતા અય્કાવવા આ વખતે ઔર્ગઝેબ ખરેખરો અટકાવ કરવાને શક્તિ 
માન નહતો! એ તે! સયજ છે કે-કારમખાન અને રાનનએ જે લડાઈ કરી 

'-" ગઝઝ- ----“------ 



મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયેવા છેલ્લા બડતે! ઇતિહાસ ર૪ 

હોત તો સહેજમાં જય મેળવ્યો હોત પહેલી લડાઇમાં હુ હાજર નહતો! 

પણુ તે જેનાર્ દરેકતો અતે ખાસ કરીતે ઔરગઝેબના તે।પખાનાના ફ્રેન્ચ 

લોકોનો આવાજ મત હેતો ખાનગી ઠુકમથી કાશમખાન અતે રાજાને 
એવી કરજ પાડવામાં આવી હતી કે, તેમશું નદી એલમવી નહિ પણુ શાં- 

તિથી કિતારાપર પડયા રહીને જ માર્ગ સબધી તકરાર ચલાવ્યા કરવી 

જશવતસિહની હાર--લશ્કરે બે ત્રણુ દ્વિસ વિષ્રાતિ લીધી યાર 
પછી જેર જુલમથી રસ્તો કરવાને માટે ઔરગઝેબે પોતાના સૈન્યને હુકમ 

ક્ષે! સામાવાળાને શેહ પડે તેવે ઠેકાણે પોતાતુ તોપખાતુ ગોઠવી બદા 

'"_્રેડતા સતેજ ૬મદમાટમાં આગળ વધવા માટે તેણે લશ્કરને ક્રમાવ્યું શત્રુ 

ની તોપેોના મારાથી તેતુ આગળ વધવુ અટકાવવામાં આવ્યુ અતે શરૂઆ- 

તતી લડાઈ ધણા આગ્રહથી ચલાવવામાં આવી જમીનના ઇંચે ઈચે માટે 

તકરાર લેતા જશવતસિહરાજાએ આશ્રહથી અને યુક્તિથી અલૌકિક શક્તિ 
ખતાવવા માડી કાસમખાને પહેલા તે સારી કીતિ મેળવેલી હતી એમા ના 
કહેવાય નહિ પરતુ આ વખતે તેણે ચતુર સેનાની કે ઉત્સાહી યોધ ત- 

શીક્રે કઈ તેજ બતાવ્યુ નહિ એ કઇક છળભેદમા હતો એમ આ અવસરને 

માટે શક લેવાયવો છે લડાઈ થઈ તેની પહેવી રાતે તે રેતીમાં સતાઈ રહા 
હ્તો લડાઇના સામાનનો! મોટો ભાગ ન મળવાથી તેણે થોડાક ભાથા વ- 
ગર લક્કરતે દારૂ ગોળા રહિત રાખ્યુ ગમે તેમ હો પરતુ તેણે કામ તન 

દઇને કર્યુ નહિ એ તો ખરૂજ છે માર્ગ માટે સારો અટકાવ કરવામાં આ- 
વ્યો નદીના પરયારના ખડકોથી આક્રમકો બહુ અગવડમાં આવી પડયા 

હતા અતે નદીના કિતારાની અસાધારણુ ઊંચાઇએ કેટલાક ભાગમાં સામે 

પાર જઇને ઉભા રહેવુ એ પણુ દુસ્તર હતુ મુરાદબક્ષના ધસારાએ શત્રુના 

અટકાવને હઠાવ્યો અને તે પોતાના સૈન્ય સાધે સામે કિનારે પહોચ્યો ખા- 
કીતું સૈન્ય તેતે અતુસર્યું આ વખતે કાસમખાન ખેઆખદ૬ થઈ; જશ- 

વતસિહતે ખરેખરા દુ ખના ખાડાર્મા નાખી રણુસથરામર્માંથી નાશી 
ગમો. લશ્કર નિર્ભય થઈ ઉભેલા રાજાની આસપાસ વિટાઈ વર્ળ્યું અને તે 
પોતાના પ્રીતિપાત્ર રજપૂત સિપાઇઓ, કે જેમાંના ઘણાખરા તે! તૈતુ ર્ક્ષણુ 

કરતા તેના પગ આગળ કપાઈ ગયા હતા તેમની મદદથી બચી ગયો લ- 
હાઇની શરૂઆતમાં આઠ હજારને આશરે રજપૂતો હતા તેમાથી આ ભ- 
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યુંક્ર કતલ ચાલ્યા પછી માત્ર છગૅધી પય ઘોડા બઠાટર વોરો બચી ગયા 
હતા પોતાતે ત્રાષે અવેના મોટા અતે અયોર્તિકર નેખમતે લીધે જડ 
વતસિહે આમા ભણી જનુ યોગ્ય વિચાર્ડું નહિ પરતુ શ્રેય રહેરા ઝરવીર 
સ્જપૂતેય સાયે પછી તે પોપતાતા દેશ તરધ વગો 

૨જપૂત્તો--રાળતા પુતે! એજ ₹૪પૂત રાબ્દત। અય છે વશષપરપરાથી 
તેઓને અઅ રાઅવું રિક્ષણુ મળે “ય છે તેએ રના રાન્યમાં રહેતા 
હોય તે રાજ્યની તેગ જગીમ ખાય છે અને “ગીરના બદતામાં એવી 

શરત તાવી જ આવે છે * ત્યારે લડાસતે! ધમગ હેય હારે રા'ની સાથે 

તૈમગે રણે ચઢ] “ઇએ ને «ગીરો વગપરપરામત હોય છે તેના મા 

લીમ હિદુરતાનમાં ઉમરાવ કે #ગીરદાર ગણાય છે રજપૂતો! નાતપણુધી 

અદ્રોણુના બધ(ણી થાથ છે મ્ટલાષ તે એટલુ બધું અદીણુ લે છે 8 « 

નેતા દુ આશ્રય પામ્યો હતો લડા કરવાની હોય સારે તેઓ દોટે માવે 
અપષ્ીણુ દૈતુ વિમરતદ નથી અદ્ીશુ તેમને એદલા બધા સતેક અતે મસ્ત 

બતાવી દૈ છે કે મરણુને! જરા પણુ ભય રાપ્યા વગર તેઓ પ્રાણુ સરા 

સઠની અને દાષે!હાય આવી ગષેવી કાપાકાપીમાં પેસતા પણુ ડરતા નથી 
ને રા#ત શરવીર હોય તે!, તેના માણુસો-રજપ્તો તેતે તજી દેરો એવો 

સ્વપ્તે પણુ ભય રાખવે! પડતો તથી તેમને માત્ર સારા નાયકર્તજ આવ- 
શ્યકતા રહે છે પોતાના સ્વામીને તજ દીધા કરતા તેની સન્સુખ મરણુ પા 

મવાતો દહ સકલ્પ તેઓ રાખે છે ભસ્તિધ્પ્રા વ્યાનેતા અદ્દીયુના ન્નેમમાં અને 

મરણ્ માટે કૃતનિક્ષયવાળા તેમને રણુમા જતા સ્નેઠીઓને છેતી સતનામ 

ફરતા જેવા એ બહુજ આનતદજનતક લાગે છે મહાન મોગત પાદશાહ જાતે 
મૂસનમાત અતે હિદુઓતેો કટ્ટા રગ છતા તે પોતાની પામે આવા રજ- 

પૂતોથી પરિરત રાત્તએ।ના સારા મંડળને રાખે છે દરબારમા તેમને સારી જગ્યા 
મળ છે, અને બીન ઉમરાવોની માકકજ તેમને રાખવામાં આવવા સાથે 

સૈન્યના અમલતા છોદા આપવામાં આવે છે સેનદપતિતા પટ ઉપર તેમની 
નિમણુક કરતામા આવે છે 

ર્જપૂતાણીએ#--રાન્્ન જશવતસિહને પાછા ફરતા તેની સ્રી જે રા 
ણાનાવરતી હતી તેના તરકથી કવા તિરસ્કારથી અટકાવવામાં આવ્યો હતો 
તેખામત અત્રે હુ જણાવવા ઈચ્છુ છુ આડહક્નર રજપૂતોની સાથે તે ઔ 
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રૅગઝેબ સાથે લઢયોા હતે! અને એજ લડાઈમાં સધળા રજપૂતે। ખપી જતાં 

માત્ર પાંચસો રજપૂતો બચ્યા હતા, જેમની સાથે, ખેઆખર્ થપ્તે નહિ 
પરંતુ રણુસંત્રામ છોડીને તે આવે છે, એવા સમાચાર જ્યારે તેની રાણીને ૫- 
હોચ્યા સારે તે શરવીર યોધતે ધન્યવાદ આપવાને કે તેનાપર આવેલા સં- 

કટમાં દ્લિસે! આપવાને બદલે તેણે નિષ્ટુરતાથી તેની સામે કિલ્લાના દર" 
વાજ બંધ કરવાનો હુકમ આપ્યા હતે. રાણીએ કહ્યું ક-- અપજશીઆ 

માણુસે આ કિલ્લામાં પેસવું નહિ જનેઇએ. હું એને મારા સ્વામી તરીકે સ્વી- 
કારવાની નથી, તે મારા સ્વામીજ નહિ, મેવાડના રાણાને જમાઈ આવો 
નામર્દ હોય નહિ. તેમણે યાદ રાખવું હતું કે રાણા જેવાના સંબંધી થયા છીએ 
તો તેમના ગુણુ લેવા. આ મારી આંખો હવે એમને નનેનાર નથી. એ મ- 
હાપુર્ષના ગુણુને એ એના જમાઈ થઈ અતુસયા નથી. જે એમનાથી શત્રુઓને 
હરાવાયા નહિ તો એમને અહીં આવવાની શી જરૂર હતી. રણુસંગ્રામમાં મ- 
સું હતું. * વળી થોડીવાર રહીને તે બીજી રીતે બોલવા લાગી. “ અરે! કાઈ 
છે કે, ચિતાની તૈયારી કરો, હું મારા દેહને અસિતે અર્પણુ કરીશ. ખરેખર્ 
હું છેતરાઈ છું અને મારો સ્વામી રણસંમ્રામમાં મરણુ પામ્યો છે.” વળી 
પછી ક્રેધાવેશમાં આવી તે નિષ્કુર વચતોા બેલલવા લાગી. ” મારે એ- 
મને મળવું નથી. ' આવા નેમમાં તેણી એક અઠવાડીઉં રહી. જ્યારે તેની 
માતા આવી તારે તેતે કઈક અસર થઈ અને તે પણુ કચારે કે જ્યારે 
રાજતે નામે તેની માતાએ તેને ખાતરી આપી કે, હાલના શ્રમમાંથી જ- 
રક વિશ્રામ લીધા પછી બીજી લસ્કર એકદું કરીતે તે ઔરંગઝેબની સામે 
યુદ્ધ કરશો અને પોતાની ગયેલી પતિદ્ટા મેળવશે, સારેજ તે કેટલેક દિવસે 
શાંત પડી. 

આ દેશની આઓમાં કેટલો જુસ્સો છે તે જાણુવાને માટે હાલ તે આ- 
ટલે! દૃતાંત બસ ચશે. આવા દાખલા હું આગળ ઉપર ખીન્ન ઘણા 
આપીશ. એ ઘણી સ્રીઓને તેમના પતિની ચિતામાં અળી મરતી ન્નેઈ 
છે; પરતુ તે બાબત વિસ્તારથી કહેવા જેવી હોવાથી તેને બીન્ન પ્રસંગ 

« ઉપર મુલતવી રાખુ છું. એ બાબતની સાથે આગળ ઉપર્ રહું વહેમ, ન્તૂની 

રીત, ઈચ્છા1અને લોકમતના પ્રાબથ વિષે બોલીશ. મતુષ્ય નતતપર પે- 
તાતી આખરનો મુદા કેટલે છે તે યાં બતાવીશ. 



હર્ બરનિયરનો પ્રવાસ. 

ઉજ્જત આગળ અનેલા દુઃખદાયક બનાવની ત્યારે દારાને ખખર આ- 
પવામાં આવી સારે, જે શાદજહાનના વાદવિવાટે અને પરામતે તેને અ- 
થકાવ્યો ન હેત તો. તેના ફોધના આવેરો તેને ધણીજ વિચિત્ર ચાલના કમમાં 
નાંખી દીધે! હોત. કાસમખાન તેના હાથમાં આવ્યો હોત તે તેનું મસ્તક 
જાત એમાં તો શકજ નથી. આ હારતું મુપ્ય કારણુ અમીર જમાલ દતો 
કારણુ કે તેસે જ ઔરંઝેમને સૈન્ય સોંપ્યું હતું, અને પાદશાહે જે દારાને 
એમ ન સમનનવ્યું હોત કે, ઔરંગઝેમના કામમાં તેનો હાથ નથી, તે તેણે 
તેના શાહ#દા મહમદ અમીરખાનતે મારી નાંખ્યો હોત અને તેતી સી 

તથા દીકરીઓને વેશ્યા બતાવી દીધી હોત. તે કહેતો કે, જે માણુસતે માટે 
તેને પૈત્રોની ભાવના નઘી તેના લાભતે સારૂ પોતાના કુડુંખતે ભધર્માં રા- 

ખવામાં તેની વિચારણા મજખૂત હતી, આથી ઉલટું એ, તે! સપૂર્ણું ૨૫- 
૪% છે 3 દારા પોતે છેતરાયો અને એઔરંગઝેભના પેચમાં પડમે!, 

માણી તરફ ઓરંગકેવ અતે મુરાદ્બક્ષ પોતાના વિજયથી એટલા બધા 
કૂલાઇ ગયા કે, કાઈ કામ કરું આપણુતે કડિત પડે તેમ નથીજ, એમ 

માનવા લાગ્યા. પોતાતા લસ્કરને! વધારે વિશ્વાસ સંપાદન કરવાને માટે ઓ- 
રંગરઝેબે એમ જણાવ્યું કે, ત્રીસ હર મોગલો મારી નોકરી કરવાતે અ- 

તુરાગી હેય એવા ધણુ દારાતા લસ્કરમાં હજી રહેલા છે, આ ગર્વ કંઈ ખોટે 

નહતે1. વે તેતી સસતાને1 પ્રસમ પાસેજ ઘતે।. મુરાદબક્ષતે હવે એક ધડી 
જુગ જેવી થવા માંડી. આગળ વધવાને માટે એ અધીરો થયો. ઔરંગ- 

ઝમે લસ્કરતે કેટલાક દ્વિસ વિથ્રામતી જરૂર છે એમ જણાવ્યું, અને નર્મદાના 
ર૨ળીઆમણા કિનારાપર છાવણી નાખી થોડાક દિવસ યાં રહેવાને તેતે સમ- 

જાવ્યેો. આમ કરવાથી મિત્રોની સાધે પત્રવ્યવહાર ચલાવવાનો વખત અને 

આમામાં શું ચાય છે તે ત્નેવાની તક મળી. હવે આગ્રા તરફ જવાતું ધીર 

અને સાવધાતી ભર્ડું પમથું ભર્યું વળી ર૨૪ મળતા સમાચારોને અતુસરી- 

નેજ આગળ ચાલવામાં આવતું ઘતું. 
શાણુજહાતતી શીખ, રાહજહાન હમણાં નિરારા અને દુ:ખદ સ્થિન 

તિ્માં આવી પડયે! હતે, તેને એમ લાગ્યું કે શાદન્ત્એ નગરમાં આવવાના 

સુદૃઢ વિચારથી પાછા ફરવાના નધી* આખરની મરણીઆ લડાઈતી દારાએ કરેલી 

તૈયારી પણુ તેશે ન્નેઈ, જેને ઉરાડી મૂકવાતે સારૂ તેણે પયત ક્યો હતા. 
ભર્યકર્ કાળચ8 તેના વશપર ભમી રહેલું છે એમ એને અગમચેતી થઈ. 



મહાન મોગલના રાજ્યમાં થયેલા છેલ્લા ખડતે! ઈતિહાસ ૩૩ સ્્કબ્કકન્ૂ્ઝ્્્ન્ઝ્ઝ્્ગ્ઝ્ઝ્ઝઝ્ઝઝડસ્ડ- 
દારાની ઈચ્છાઓને અટકાવે તેવી સ્થિતિમાં તે ન હતે! હજી તે પેલા સ- 
ગથી પીડાતો હતે! અને તેને લીધે મોટા દીકરાના વડીલ જેવો નહિં પરતુ 
ચાકર જેવો થઈ રલે હતે. દારાતે સઘળી સત્તા, લસ્કરપરના હુકમ, અને ટુકમા 
સવેં આપી દેવાની જરૂર પડી હતી વળી દરમારીઓતે પણુ દારાતે આ- 
ધીન રહેવાની સચતા તેતેજ કરવી પડી હતી આથી કરીતે દારા એક મોટ 
અને હિડુસ્તાનના મેદ્યત-રણુસત્રામ ઉપર કદીએ આવ્યું નહોય તેના કરતા 
પણુ મોટુ લસ્કર ગકડુ કરી શક્યો હતો તેના સૈન્યમાં આછામાં આછા 
એક લાખ સવાર, વીશ હન્તરથી પણુ વધારે પાયદળ અતે એંશી તોપો 
થલી વળી લસ્કરતે અનાજ પાણી પુરૃ પાડનારા, તયુ લઈ જ- 
નારા અને ખીન્ન ખાનગી ચાકર નફર મળીને પુષ્કળ માણુસ હતા 
હિદુસ્તાનના ઇતિહાસ લખનારાએઓ જે ત્રણુ ચાર લાખ માણુસનુ લસ્કર 
ગણે છે તે ઉપરના બધા માણુસો। ગણુતા હશે એમ મારા મત છે એ 
ર્ગગ્ેમતુ લસ્કર જે ચાલીશ હન્નર માણુસતુ હતુ તે થા) ગયેલુ, તાપ ત- 
ડકાથી પીડાયલુ અને મજલો કરવાથી કાયર થઈ ગયેલુ હતુ તોપણુ દારા 
પોતાના લસ્કરથી સહેજમાં તેને હાર્ ખવરાવે એટલુ લશ્કર તેની પાસે 
હતુ એમા તો શકાવકાશ નથીજ જેના ઉપર દારા વિશ્વાસ રાખી શકે તે લ- 
ક્કર તો સુતેમાન શિકોહની સાથે હતુ મેટા મોટા ઉમરાવો!એ દારાના તરક્ 
અપ્રીતિ દેખાડેલી હતી તેથી આ સૈન્યપર આધાર રાખીને લડતા તે! દારા 
વિજય મેળવે ગમ કોઈ પણુ કહેતું ન હતુ દારાને તેના મિત્રોએ ઉક્ત 
ખામતોને લક્ષમા લઈ સત્રામ જેવા સાહગથી દૂર રહેવાને ભતામણુ કરી 
અને અરાક્ત હોવા છતાં પણુ શાહજહાન પાદરાહતે આ મોઠા સૈન્યનો 
ઉપરી થઈ ઔરગઝેમ સામે થવાની માગણી કરવાનુ કલુ દારા જેવા કો 
મિજ્જતા શાહન્નદાની અભિરૃદ્દિ અટકાવવાને અને દેશમા સુલેહ રાખ 

વાતે માટે આ યુક્તિ યોગ્ય હતી આણી તર ઔરગઝેમ કિવા સુરાદગક્ષ 
પણુ તૈમતા પિતા સામે જગ મચાવવાને આવેતા ન હતા અને કદાપિ ને 
તેએ પાદશાહની સામે થયા હોત તો તેમતો અન્ય નાશ થયો હોત, 
કારણુ કે ઉમરાવા ૨૭ પાદશાહની પક્ષમાં હતા અને એ બે ભાઇનું સૈન્ય 
પણુ પાદશાહતે ચકાતુ હતુ 

પ 



3ર્ આ્તિયરતે પવાસ. 

ઉજ્જત આગળ બતેલા દુઃખદાયક બતાવની ન્યારે દારાને ખબર આ- 

પવામાં આવી તારે, નને રાદંજડાનના વાદવિવાદે અને પ્રરામતે તેતે અ- 
ઢકાવ્યો ન હોત તે! તેના ડ્ાધના આવેશે તેતે ઘણીજ વિચિત્ર ચાલના કમમાં 
નાંખી દીધો હોત. કાસમખાન તેના હાથમાં આવ્યો હોત તો તૈતું મસ્તક 
જાત એમાં તો શકક નથી, આ હારનું મુષ્ય કારશુ અમીર જમાલ હતો 
કારણ કે તેણે જ ઔરંઝેમતે સૈત્ય સોંપ્યું હતું, અને પાદશાહે જે ઘારાને 
એમ ન સમજવ્યું હોત કે, ઔરગઝેબતા કામમાં તેતો હાથ નથી, તે! તેણે 
તેના શાહજાદા મહમદ અમીરખાનને મારી નાંખ્યો હોત અને તેની સ્રી 

તધા દીકરીઓને વેસ્યા બનાવી દીધી હોત. તે કહેતે! કે, જે માણુસતે માટે 

તેતે મૈત્રીની ભાવના નથી તેના લાભને સારે પોતાના કુડુંબતે ભયમાં ર- 
ખવામાં તેની વિચારણા મજખૂત હતી, આથી ઉલટું એ, તો સપૂર્ણુ સ૫- 
૪₹જ છે કે દ્રારા પોતે છેતરાયો અને એરંગકેયના પેચમાં પડયો, 

આણી તરફ એરંગઝેત અને મુરાદબક્ષ પોતાતા વિજયધી એટલા બધા 
ફૂલાણ ગયા કે, કોઈ કામ કર્તું આપણુને કઠિન પડૅ તેમ નથીજ, એમ 
માનવા લાગ્યા. પાોતાતા લશ્કરને! વધારે વિશ્વાસ સંપાદન કરવાને માટે એ- 
રમઝેમે એમ જણાવ્યું ક, ક્રીસ હજાર મામલે મારી તોકરી કરવાતે અ- 
નુરાગી હોય એવા ધણા દારાતા લસ્કરમાં હજ રહેતા છે, આ ગર્વ કંઈ ખે! 

નહતો. હવે તેની સચતાને। પ્રેસગ પાસેજ દતો।. સુરાધ્બક્ષને હવે એક ધર્ડ 
જુમ ન?વી થવા માંડી. આગળ વધવાને માટે એ અધીરો થયે. ઔરગ 

ઝેમે લસ્કરતે કેટલાક દિવસ વિશ્રામતી જરર છે એમ જણાવ્યું, અને નર્મદાન 

રળીઆમણા ક્તારાપર છાવણી નાખી થોડાક દ્વિસ સાં રહેવાને તેને સમ 
જગ્યો, આમ કરવાધી મિત્રોની સાથે પત્રવ્વવદાર ચલાવવાનો વખત અતે 

આમામાં રું યાય છે તે નનેવાતી તક મળી. ઘવે આમા તરફ જવાતું ધીરૂ 
અને સાવધાની ભર્ડું પગલું ભર્યું વળી ૨% મકતા સમાચારોને અતુસરી- 

નેજ આગળ ચાલવાર્મા આવતું દતું 
શાહુજહાનની શીખ, શાટજડાન દમણાં નિરાશ અતે દુઃખદ સ્થિ* 

તિર્મા આવી પડયે દતે।. તેતે એમ લાગ્યું કે શાકશ્નદાએ નગરમાં આવવાતા 
સુદઢ વિચારધી પાછા પરવાના નથી*આખરની મરણીઆ લડાધની દારાએ કરેલી 

વણી પણુ વૈશે નનેઈ, જને ઉરાડી ત્રૂકવાને સારૂ તેસે પયત કરયો દતા. 
ભર્યકર કાળ તેના વશાપર્ ભમી રેયું છે એમ એને અગમચેતી થઈ, 



મહાત મોગલતા રાન્યરમાં થપેલા છેલા બડનો ઈતિહાસ. ૩5 
ઝક 

દશાની ઈચ્છાઓને અટકાવે તેવી સ્થિતિમાં તે ન હતો, હછ તે પૈ ર- 

ગથી પીડાતો હતે અતે તેને લીધે મોઢા દીકરાના વડીલ જેવો નહિ પરંતુ 

શકર જેવો થઈ રહ હતે! દારાને સઘળા સત્તા, લસ્કરપરના હુકમ, અને ડુંકમાં 

સવે આપાં દેવાની જરૂર પડી હતી. વળી દરબારીએને પણુ દારાતે આ- 

શીન ર્હેવાની સચના તેતેજ કરવી પડી હતી, આથી કરીતે દરા એક મોું 

અતે હિદુસ્તાનતા મેદાન-રણુસંગ્રામ ઉપર કદીએ આવ્યું નહોય તેતા કરતા 

પણુ મોટું લશ્કર એકદું કરી શકયો હતો. તેના સૈન્યમાં ઓછામાં ઓછા 
ખેક લાખ સવાર, વીશ હત્નરથી પણુ વધારે પાયદળ અતે એંશી તોપો 

છતી, વળી લસ્કરતે અનાજ પાણી પ્રૂરૂં પાડનારા, તંછુ લઈ જ- 

તારા અતે ખીજ ખાનગી ચાકર નકર મળીતે પ્રષ્કક માણુસ છતા, 

હિદુસ્તાતતા ઇતિઠાસ લખતારાઓ જે ત્રણુ ચાર લાખ માણૂસતું લસ્કર 
ગણે છે તે ઉપરનાં ખધાં માણુસો ગણુતા હરશે એમ મારી મત છે એ- 

રંગગ્રેમતું લસ્કર જે ચાલીશ નર માણુસનું છતું તે થાકી ગયેલું, તાપ ત- 
ડકાથી પોડાયલું અને મજલો કરવાથી કાયર થઈ ગયેલું હતું તોપણુ દારા 

પોતાના લસ્કર્થી સહેજમાં તેતે હાર્ ખવરાવે એટલું લક્ષ્કર તેની પાશે 

હતું એમાં તે! શકાવધાશ નથીજ, જેના ઉપર દારા વિશ્વાસ રાખી શકે તે લ- 

ક્કર્ તો સુલેમાન શિકોહની સાથે હતું. મોઠા મદા ઉમરાવોએ દારાના તર્ક 
અપ્રીતિ દેખાડેલી રતી તેથી આ સૈત્યપર આધાર રાખીને લડર્તા તે! દારા 
વિજય મેળવે એપ કાઈ પણુ કહેતું ન હતું દારાને તેતા મિત્રોએ ઉક્ત 
ખાખતોને લદ્ટર્માં લઈ સંત્રામ જેવા સાહસથી દૂર રહેવાને ભલામણુ કરી 
અતે અર્ત હોવા છતા પણુ શાહજહાન પાદશાહતે આ મોટા સૈન્યતે 
ઉપરી યઈ ઔરંગઝેમ સામે થવાની માગણી કરવાનું કલું, દાસ જેવા ૃૈ 
શિટન], શટર, ગ સ્મિત, અજ વાને અને રશમાં ગુલેહ ક 

વાતે માટે આ યુક્તિ યોગ્ય હતી. આણી તરક્ ઓઔરગઝેમ કિવા સુરાદબટ 
પણુ તેમના પિતા સામે જગ મચાવવાતે આવેલા ન્ હતા અને કદાપિ ને 
તેઓ પાદશાહની સામે થયા હોત તો તેમતો અવશ્ય નાશ પ પિને 

કારણુ કે ઉમરાવો વૃદ્ધ પાદશાઇની પક્ષમાં હતા અને એમે ક સા 
પશુ છે ચકાતું છતું નિ 



૩૪ * બનિયરને! પ્રવાસ. 

સમશેરથી કામ લેવાતો વિચાર માંડી વળાવવાના પયત્તોમાં નાસી 
પાસ થયેલા દારાતા મિત્રો વળી તેને ઉતાવળ કરતાં વારવા લાગ્યા, સુલેમાન 
રિકોહ આવી પહોચે યાં સધી વિલંબ કરાવવાનું સમજતવતાં તેએ યાઇી 
ગયા પણુ દારા એકને! ખે થયો નહિ. આ શિષખામણુ પણુ સારી હવી, 
કારણુ કે સુલેમાન શિકેહે એક વિજયો સેત્યતો હાલ ઉપરી હતે! અને સરવે 
તેતે ચહાતા દતા. પહેલાની માફેક દારાએ કરુંએ કખૂલ કર્યું નહિ 
અને ઔરગઝેમ આવે કે તરત જ તેની સાથે જંગમાં ઉતરી તેતે! મદ 
મરદૈવાતા પાતાના વિચારને વળગી રલે. 

દારાતો ફરાત્રહ--મિત્રોતી સલાદ પ્રમાણે ક્યું હોતતો। દારાએ દૈવતે 
પાછે વાળી, ખતતા બનાવોને અટકાવી, પોતાનું માન #ળવી અદ્ભૂત 

લાન્ન મેળવ્યો હોત પરંતુ તેતા મતમાં તે! નીચેતા વિચાર ભમી રા હતા. 
“ દું પાદશાદના દેઠને ધણી છું, મારી પાસે ખન્નતો છે, અને પાદશાહી 
લસ્કર ઉપર હૂં અવિભ્રકત સત્તા ધરાયું છું. સુલતાન સુઝા અધમુએ યઈગયેા 
છે અને બરમકેમ તથા મુરાદમક તો ન્તણી જેઇતે જ પાડયાં પાડયા 
લક્કરતે લઈ મારે બોમ પડવા આવે છે, તેએ ઠારમે તો તેમતે નાથી 
જવાતો 3સ્તો નથી, એટલે રહું જ સ્વતત્ર પાદશાહ થઈર છું માર શ્રમતાં 
કૂળ વેડીર અને પ્રતિસ્પર્ધી રદિત નિષ્કટક રાક્ય બોમવીફા.” દારા આવા 
વિચાર કયો કરતે! અને તે પણુ છુપા રાખેસા ન હતા, «તે આ લડાધની 
બી યોજના તૈશે શ્રાહજહાતતે મૉંપી હોત તે ધર મેગે જ ખધું પતી ગયું 
રાત. તણે શાહતવએ પોતાના પ્રાતોપર પાછા દરો હોત, અને તભીયન 

સુધરતી હાવાધી ૪4 પાદજ્ઞાહે રાજ્યની લમામ પોતાના હાધમાં દીધી હોત 
અતે રાજ્ય વ્વવદાર પાછે પ્રધમતી પેઠે ચાલુ થયો હોત. વશી. ઘરા ને 

પોતાને તાહરતરા આવી પરાચે સાં સધી પોગ્પો હોત તો પ.દશાદે તેને 
ગૈરવાભ થય કિમ કય ન જોત પરંતુ એરમસેમતે તેના લાબમાં તે કઉ મમ 
7411 રાપો જોત. ઘશને ગેમ પખુ કેઇપિ વિયાર આજો તેથ કે, “તે 
રેં તુલેમાનની વાદ નેઇથય તે અવે અને વિશ્વ યે તો તે તરતતે; વિ- 

ઇડી દવ'પ અપુ માત લેતે ખત છો. સે ૨,૭૦૧ શતી તરો એટન 
સડે પત જવને લાત તેને આપો દેત. સુમેમાત શિકેર, ટ. ૧૪હાતતે 
પ્રિય હતે! અતે ઉમરવૅ! તેન પક «40, ગમે છ પ યે] ટાં ધાજ 

3 શુ તભ? સુવેમ,ત શિરેડને શબ્ય જેક જતે ખને જિત પુત્રને, પમ 



મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયેવા છેલ્લા મડતો ઇતિઠાસ શ્ર્પ 

તેના મતમાં રહે કે ના રહે યારે શુ થાય | રાજ્ય લોભ રું ન કરાવે? 

ડહાપણુ અને મૈત્રીને યોગ્ય શિખામણો આ કારણુને લીધે જ દારાને 

ગળે ઉતરી નહિ તેણે પોતાના સૈન્યને રણુ ચઢવાનો હુકમ આપ્યો આગ્રા- 

ના કિલ્લામા જ્યા ૬૬ અને દુ ખીઆરા શાહજહાન પાદશાહ રહેતે હતે। 

થા તે રજ માગવાનતે માટે ગયો પાદશાહ તેતે મળ્યો અને તેમ કરતા 

આંસુ ઢાળી તે દુ ખીઆરા પિતાએ પોતાના ઉદ્ધત પુત્રને કહ્યુ કે-' દીકરા | 

જ્યારથી તેં તતે સૂઝતા રસ્તાઓ લેવા માક્યા છે સારથી, ભવે ખૂદા તને 

કૂતેઠ આપો પણુ આ મારા વચનો યાદ રાખને કે, ને તું આ 

લડાઈમા હારીશ તે] તારે વિલે માંડે મારી પાસે પાછુ આવવુ પડરો? પાદ- 

શાહના વચનોથી દારાતે કક અસર થઈ નહિ તેણે ઉતાવળમાં જ રક 

ભાગી લીધી અને આગ્રાથી ૬૦ માઈલે દૂર ચુબન નદી ઉપર પોતાના સૈન્યને 
પડાવ નાખવાનો અને મોરચે! બાધી શત્રુની રાહ નનેવાતો હુકમ આપ્યો 
દીર્ધ દૃછિ વાળા અને પ્રપચી ફકીર-એઔરગઝેય કઈ એછે ન હતે! તેણે બધે 

પાતાના પ્રણિધીઓ રાખેલા હતા ન્નસુસોની મારફત દારાની હિલચાલ જાણી 
લાઇ ઔરગઝેમે પોતાના સૈત્યતે દારાની સામે જ પડાવ નાખવાનો 

હુશ્મ આપ્યો એક તરક તેણે આવો હુકમ આપ્યો ભારે બીજી તરક તે 

સપતશાવ નામના રાજની સાથે કેટલીક છુપી ગેઠવણે। કરવા લાગ્યો એ 

રાજે મોટા મોટાં વચતે અને સારા સારા પારિતાષિક આપીને તેણે વશ 
કરી લીવો એટલુ જ નહિ પણુ નદીને જે ઠેકાણે પાર હતે તે ઠેકાણેથી 

પોતાતા સૈત્યને નદી પા૨ ઉતારવાનો પણુ તે રાજાની મારફતે જ બટોબસ્ત 
કરાવ્યો સપતરાવ ર્ાકએ, દારાથી એલગી શકાય નહિ એવા વન અને પર્વ 

તોના માર્ગમાંથી ઔરગઝેમનું લશ્કર પસાર કરાવી આપવાતુ પોતાને માથે 

લીધું દારાને છેતરવાતે માટે તબુઓને તેના સૈન્ય સામે એમના એમ પચ્યા 
રહેવા દઇ ઔરગઝેમ કુચ કરી ગયો, અતે આ પ્રમાણે થયાની ખગર તે 

નદી ઉતરી ગમો! સાર પછી દારાને પડી અણિને! વખત આવી રહેલે હતે। 
તેથી કિલ્લાની માકક છાવણીની ને ગોદવણુ કરેલી હતી તેતે છોડી દારાને 

રગઝેમની પુઠે લેવી પડી ઔરગઝેત્ર સપાટાબધ નદી ઓલગી આગળ 
ચાલ્યો, કારણુ કે નને યોગ્ય જગ્યાએ પહોચી જવાય તે! સા ખાઈ ખોદી 

ગોરો ખાધવાતો, તથા પોતાના લસ્કરને વિશ્રાતિ આપવાને। તેતે વિચાર 



3૬ શર્નિયરને! પવાસ 

થતો એણે પસદ કરેલી જગ્યા આમ્રાધી પાચ લીંગ ૧૫ માધલિ દૂર ઉતી, 
અને થા આગળ તે વેળાએ સમુગઢ નાસે કચખે। હતો જેને હાય ક્તેઠા- 
ખાદ કહે છે દારા પણુ બતે તેષ્લી ઝડપે યા આવી પહોચ્યો અતે એર 
ગઝેમની છાવણી અને આગ્રા વચ્ચે તછુગ કોધ્ધ ધામાં નાખ્યા 

બેઉ લશ્કર એક ખે દ્વિસ સધી તો એમતે એમજ પડી રહલા થાર 
દિવસ ચંધી લડાઈ શહેર કરી નહિ શાહજહાતે આ વિતગની દરમીઆત 

દારાને વારવાર લખ્યુ કે, “સુલેમાન શિષ્રે૬ પામે આવતે! જાય છે, તુ પૂર્ણ 
વિચાર કયી વગર્ર લડાઈ નહેર કરતો નહિ, અતે વધારે ચારૂ તો એ કે 
% તારો! શાહ”ળદે! આવી પહેચે થા સધીમા તારે આગ્રાની પાસે આવી 

ખાઈ ખોદી છાવણીની આસપામ કિક્વેભદી કરી લેવી ' શાહજહાનના 
પત્રોતો દરાએ એ જ જવાશ આપ્યો કે-તમારે ફ્કિર કરવી નહિં, એક 
ખે ઘ્વિસમાં ઔરગઝેમ અતે સુરાદમક્ષતે સુસ્કેટાદ બાધી હુ તમારી હજીર 

રજી કરૂ, સારે એ તમારા બડખોર શાહશદાએને તમારી ધ્યાતમાં આવે 
તૈ શિક્ષા ફરમાવજો' આવે પ્રત્યુત્તર લખી મોકલી તરત જ તે લડાઈ 
માટે તૈયાર થયે 

એરગઝેબ અતે દારાના મારચા*-શત્ુતા ધોડૅસ્વારોને પોતાના 
લશ્કરમાં દાખત ચવાને। રસ્તે! મળે નહિ એટલા માટે દારાએ પહુતા લોખડની 

સાકળે સાકી તોપોને મોખરે ગોઠવી દીધી તોપોની પાઢળ ઉંટ ઉપરની 

નાનીઝનનોા રાખી આ ઝન્ળે!તે નીચે ઉતાર્યા વગર ગમે તેણી તરક 
દ્રેરવીને ફોડી શકાય છે લશ્કરી વહાયુ ઉપર રાખવામા આવતી “વીવેલ* 

ને તે બહુ મળતી આવે છે એની પાછળ મસ્કેનીયર ભાનાવાળા ઘોડેસવાર 
લક્ષ્કરતે રાખ્યું હતુ બીજ ઘોડેસવાર લશ્ક્ર તરવારાવાળુ હતુ તેની પાછળ 

તીરકામર્ધવાળા હતા મોગને ધર્ણું ખરં તીરકામધ વાપરે છે અને મેં આગળ 

જણાવ્યું છે તેમ ગોરે! અને પરટેશી હોય તે-એટલે ઈશિની, તુ આશય 
અને શુમગેગને! રહેવાશી પણુ સે!?ગન જ ગણાય છે 

આખા લસ્કરતે ત્રણુ ભાગમા વેચી નાખ્યું હતુ જમણી તરતા 

ત્રીમ છત્તતર મોગલની મરતરી સાતિન-ઉલ્ાફ-ખાતનતે આપી દતી ડામી 
તરફના લશ્કરપર ત્રણુ માથુમો હતા તેમાં પહેતો ધમિદ્ઠ અને બડારર મોધોા 
રૂસ્તમખાન હક, બીજે રાન્ન સત્તારસાથ, અતે ત્રી રામનિદ્ર રોટેલા 



મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયલા ઇલા બડના દાતહાસ. 

હતો, સાલિલ્-ઉલ્લાહ-ખાનને પાછળથી દનેશમંદખાન બનાવવામાં આવ્યો 

હતો! અને એજ 'માણુસના હાથ તળે હું ટત. શાહજહાનના હુકમમાં અને 
સારી સત્તામાં આવેલો હોવાથી દારાની તેનાપર ઇતરાજી થઇ થતી અને 
એજ કારણુને લીધે પછી તેણે એ જગ્યાનું રાજીનામું આપ્યું હતું. આણી 

તરક ઔરંગઝેબ અતે સુરાદ્બજ્ધે પણુ પોતાના લસ્કરતે એવીજ રીતે ગે.- 

ઠબ્યું હતું, તેમની સામેના ઉમરાવોના સૈન્યમાં કેટલીક તોપો છુપી રાખેલી 
હશે એમ ધારીતે અમીર જમાલે એ ગોઠવણ કરેલી હતી એમ કહેવાય 

છે, આવી યુક્તિથી તે જય મેળવતો! હતે! આ લડાઈમાં તીર કામદાં- 

વાળા લસ્કરતે આમતેમ વહેંચી નાંખેલ હતું, એ સિવાય બીજી યુક્તિ વા- 

પરેલી હોય એમ મારા જાણવામાં નથી. તીર સરટકના બે ફ્રીઠ લાંબા સાં- 

કાપ૨ લગાડેલું ભાલા જેડું લોખડતુ ફળ, તીર કામદાથી મારવામાં આવે 

છે અને તેના વરસાદથી ઘોડાએ ત્રાસ પામી ન્નય છે. ઘણીવાર મા- 

ણુસે। પણુ માર્યા જય છે. ઘોડેસવાર તીરબાન્નેતે એવી હીકમતથી ઉભા 

રાખવામાં આવે છે કે જેથી તેઓ સહેલથી તીર્ છોડી શકે છે. બદ્કવાળા 
બેવાર બંદ્ક છોડે એટલામાં તીરવાળા છ વાર તીર નાંખે છે તીર્વાળા સારી 
હારમાં ઉભા રહેછે એટલું જ નહિ પણ્ રત્રુપર હલ્લો કરતી વેળાએ તો 
તેએ વખાણુવા નવેગ ટોળા બધ થઇને ઉભા રહેછે. આમ છતાં પણુ 

આપણા રદેશતા કેળવાયલા લસ્કર આગળ એમતી ચાલાકી કઈ લેખામાં 

નથી. આનાં ઘણાં કારણ છે અને તે ડુ આગળ ઉપર વધારે વિસ્તારથી 
લખીશ 

લડાઈ--ઉપર પ્રમાણે ગોકવણુ થઈ રહેતાવાંત જ ખે લસ્કરે લડાઈ 

નહેર કરી અને સામસામી તોપોના બહાર થવા માંડયા. પછી તીરથી અ- 
કાશ છવાઈ જવા માંડયુ, તીર આછા થયા એટલે વળી તોપો છૂટવા માડી, 

અને સિલોનના-લકાના એક મોટા હાથી ઉપર ખેઠેલો દારા જંગના મધ્ય 
ભાગમાં સર્વેની નજરે પડયો. લડાઈના હુકમ આપતો] તે એક મોટા ધોડે 
સવાર લશ્કર સાથૅ રાત્રુની તોપના મોરચા તરક બહાદૂરીથી વધતો! હતે. 

દારાતે આમળ વધતો અદકાવવાને મહાભયકર કતલ ચલાવવાર્માં આવી; 

શત્રુના અને તેના લસ્કરતા માણુસા કપાઈ તેની આસપાસ મડદાંના હગલા 

થયા, અને આખુ લશ્કર નહિ પરતુ તેની પાછળવું ઘોડેસવાર લસ્કર પણુ 



3૬ બર્નિયરને! ધવાસ 

હતે એણે પરાદ કરેયી જગા આમાથી પાંચ લીંગ ૧૫ માઈવિ દૂમ હતી, 
અને લાં આમળ તે વેત્ાએ સમુગ& નામે કસે! થતો! જેને હાલ દતેહા- 
બાદ કછે છે દારા પણુ બતે તેટલી ઝડપે યા આવી પરોગ્યો અતે એાર- 
ગક્ેમની ઘાણી અને આમા વચ્ચે તછુએ હેક ધામા નાખ્યા 

ખેઉ લશ્કર એક બે દિવિમ સધી તો એમતે એમજ પડી રજા ચાર 
દિઃમ સધી લડાઈ *નહેર કરી નહિ શાકજહાને આ વિતગની દરમીઆત 
દારાતે વારવાર લખ્યુ કે, “સુલેમાન શિક્ોહ પામે આવતે! «તય છે, તુ પર્ણ 

વિચાર ક્ષી વમરર લડાઈ નહેર કરતો! તહિ, અતે વધારે ગાર તો એ છે 
કે તારા શાહતદો આવી પહોચે યા મધીમાં તારે આગ્રાતી પામે આવી 

ખાઈ ખોદી છવણીનતી આસપામ કિલેબદી કરી લેવી' શાહજહાનતા 
પનોતો દારાએે એ જ જવાગ -માપ્યો કે-તમારે ફિકર ઠરવી નહિં, એક 
બે સ્તિસમાં ઔરગકઝેગ અતે મુરાદમક્ષતે મુસ્કેટાટ બાંધી હુ તમારી હજાર 
રજી કરૂ, યારે એ તમારા બડખોર શાટન્તદાએને તમારી ધ્યાનમાં આવે 

તૈ શિક્ષા પરમાવ“ને' આવે પત્યુત્તર લખી મોકલો તરત જ તે લડાઈ 
માટે તૈયાર થયે। 

એર્ગરેબ અને દારાના સોરચા*--શક્ઠતા ઘોડેસ્વારાને પોતાના 
લસ્કરમાં દાખન યવાને। રસ્તો મળે નહિ એટવા માટે દારાએ પહેતા લોખડતી 
સાકળે સાકળી તોપોને મોખરે ગોઠવી દીધી તોપોતી પાળ ઉંટ ઉપરની 

તાતી ઝનઝા રાખી આ ઝળાળાનતે નીચે ઉતાર્યા વગર ગમે તેણી તરક 
ક્રેરવીને દોડી શકાય છે લશ્કરી વહાણુ ઉપર રાખવામાં આવતી શ્વીવેવ” 
ને તે ગહુ મળતી આવે છે એની પાછળ મસ્કેનીયર, ભાનાવાળા ઘોડેસવાર 

લશ્કરને રાખ્યુ હતું બીન્તુ ઘોડેસવાર લશ્કર તરવારોવાણુ હતુ તેની પાછળ 

જ્ીરકામાંવાળા હતા મોગને! ઘણં ખર્ર્ તીરકામદા વાપરે છે અતે મેં આગળ 
જણાવ્યુ છે તેમ ગારો અતે પરદેશી હોધ તે-એટલે ઈશની, તુર્ક, આરમ 
અતે સુમખેગને! રહેવાશી પણુ સે!ગલ જ ગણાય છે. 

આખ્ખા લશ્કરને તણુ ભાગમા વહેંચી નાખ્યુ ઠવુ જમણી તરકના 
ત્રીસ હજાર મામલની સરદારી સાલિન-ઉધ્ાફ-ખાનને આપી દતી ડાબી 

તરદ્ના લશ્કરપર ત્રણુ માણુમે] હતા તેમાં પહેતો યસિદ્દ અને ખઠાદૂર યોધો 
રૂસ્તમખાન હક, બીન્તે રાન્ન સત્તારમાથ, અતે તીજ રામસિક રોટલા 



મહાન્ મોગલતા રાજ્યમાં થયેના છેલ્લા ડનો ઈતિહાસ ૩૭ 

હતો સાલિલ્-ઉલ્લાહ-ખાનને પાઠળથી દતેશામદખાનત બતાવવામાં આવ્યો 
હતો અને એજ માણુસના હાથ તળે ડું હતે! શાહજહાનના હુકમમાં અને 

સારી સત્તામાં આવેલો હોવાથી દારાતી તેનાપર ઇતરાછી થઇ હતી અને 
એજ કારણુને લીધે પછી તેણે એ જગ્યાનું રાજતાષ્ઠી આપ્યું હતુ આણી 
તરક્ ઔર્ગઝેમ અતે સુરાદગક્ષે પણુ પોતાના લસ્કરતે એવીજ રીતે ગે 
ઠેબ્યુ હતુ તેમની સામેતા ઉમરાવોના ચૈન્યમા કેટલીક તોપો. છુપી રાખેની 

હશે એમ ધારીતે અમીર જમાલે એ ગોઠવણુ કરેલી હતી એમ ડહેવાય 

જી આવી યુક્તિથી તે જય મેળવતો હતે આ લડાઈમાં તીર કામદા 
વાળા લશ્કરતે આમતેમ વહેંચી નાંખેકુ હતુ એ સિવાય બીજી યુક્તિ વા 

પ્રેલી હોમ એમ મારા જણુવામા નથી તીર સરટકના ખે ડ્રીટ લામા સાન 

ઠાપર્ લગાડૅલુ ભાલા જેવુ લોખડનું કેળા? તીર કામઠાથી મારવામાં આવે 

છે અને તેના વરસાધ્થી ઘોડાએ ત્રાસ પામી નય છે વણીવાર્ મા 

ણૂસેો! પણુ માયા જય છે ઘોડેસવાર તીરબાન્નેતે એવી હીકમતથી ઉભા 

રાખવામાં આવે છે કે જેથી તેઓ સહેલથી તીર છોડી શકે છે બદૂકવાળા 
ખેવાર બ.ક છોડે એટલામાં તીરવાળા છ વાર તીર નાખે છે તીરવાળા સારી 

હારમાં ઉભા રહેછે એટલુ જ નહિ પણુ શત્રપર હલ્લો કરતી વેળાએ તો 
તેઓ વખાણવા જેગ ટોળા બધ થઇને ઉભા રહેછે આમ છતા પણુ 

આપણા દેશના કેળવાયના લક્ક્ર આગળ એમની ચાલાકી કઈ લેખામા 

નથી આના ઘણા કારણે! છે અને તે હુ આગળ ઉપર વધારે વિસ્તારથી 

લખીશ 

લડાઈ--ઉપર પ્રમાણે ગોઠવણુ થડ રહેતાવાત ૪ ખે લસ્કરે લડાઈ 
નહેર કરી અને સામસામી તોપોના બહાર થવા માડયા પછી તીરથી આ 
કાશ છવાઈ જવા માંડયુ, તીર એછા થયા એટલે વશી તોપો છૂટવા માડી 
અને સિતોનતા-લકાતા એક મોટા હાથી ઉપર ખેઠેલે દારા જગના મધ્ય 
ભામમાં સવૅની નજરે પડયો લડાધના ફુકમ આપતો તે એક મોઠા ઘોડે 
સવાર લશ્કર સાથે શત્રુની તોપોના મોરચા તરક બહાદૂરીથી વધતો શતો 
દારાને આમળ વધતો! અટકાવવાતે મહાભયકર કત ચલાવવામાં આવી 
શત્રુના અને તેના લસ્ક્ર્તા માણુમો કપાઈ તેતી આસપાસ મદન ગા 
થયા અને આખુ લશ્કર નહિ પરતુ તેની પાછળનું ધોડેસ્વાર લશ્કર્ પૃણુ 



૩૮ બર્ત્િયરતે! પ્રવામ. 

અત્તોવ્યમ્ત થઈ ગયુ દાર્ણુ યુદ્ધ ચાલ્યું તેમ છતા તેણે તે વખતે 
ધ્ધ અતે હિમત બતાવી આગળ વધવાતે! આગ્રહ રાખ્યે! બહા;રીધી પો 
તાના લસ્કરને શર ચઢાવતો તે પોતાના હસ્તીપર ખેઠેલો આગળ વધે જ 
તો હતો તેથી લશ્કરને પણુ પોતાના મમ્દારતી હિમતથી શ્ર ચઢ ધર્મની 
જતુનથી ઉસ્્ક્ેરાયના તેએ ક્રમમાં ગોથવાઈ ગયા અને તોપતો મારો ચ 
લાવવો સર્ કર્યો પરતુ રત્ના ગૅન્યપર તેએ કરીતે તીરનેદ વરસાદ 

વરસાવે એટવામા તે! લશ્શ્રનો ઘાણુ નીશ્ગી ગયો! અને દારાથી રાગની 

સામા અનાયુ નહિ લસ્કરમા ભગાલુ પથ્છુ પરતુ નયા મધી તોપતે મારા! 

શનાવી રાથમે,, સાકળો તરી ગઈ, ઉંટતી હારા અને પાયદળ વિખેરાઈ 

ગમા, સા ચ્રધી મિપાઇએ! તો મોટે ભાગે મરણીઆ થઇને લ્યા પાય 

દળની હાર ટૂટતા ખેઉના ઘોડેસવાર લશ્કર એક્ધ થઈ ગ્યાં અને તેઓ 
વચ્ચે મહા દારૂણુ ગયામ ચાલ્યો તીરતો વરસાદ વરમવા માંડયા તેમા 

શારાએ પોતાનો ભાષો ખાતી કરી નાખ્યો તીર એ કઈ સા૩ શસ્ર નથી 

કારણુ કે દશમાથી નવ તો! માથાપર થઇને ચાલ્યા ન્વય છે અથવ! પ- 
હોચતા નથી તોર ખૂ” ગયા એટ્વેતેઓગએ તન્વારો તાણી અને એક 
ખીનતી સામે મોડા મોડ કતત ચતાવવ! લાગ્યા બેઉપહ્ારા ૨રવીરો આખે 

મીચીતે થરમાં લહૃતા હતા, યારે તરવાર પણુ પોતાનુ ભયકર કાન કરતી 
હતી નમા તરવારે થાગતી કતતતી દરમીઓઆત દારાએ તેના અવિજય્ય 

ઉમાહની સાક્ષી આપી તે વારવાર પોતાના ઝેતા તિને બૂમો પાડીને 

શર ચઢાવવો હતો અતે પોતે પણુ એવી #રવીરતા બતાવતો હતે! ક સા 
માને પાનો ચરે આદલી બધી મહેનત કરવા છતા પણુ રત્ના ધોડેરવા 

શેનેફનન કરી નાંખવાતે તે શશ્તિમાત થયો નહિ 

અઔરગઝેમ આ વખતે ક્ઈ ટૂર નડતો તે પોતાના હાથીપર બે 
સીને લક્કરતે %ર ચઢાવતે! થતો! ચૂડી ડાટેના ઘોડેસ્વારોતી માથે ટકર 

શેવાને તેશે મહેનત કરી પરતુ તેને મારીને તયા ગભક્ષવીને પાછે! હદાવી 
કાઢ્યેદ અરે એર્ઝઝેમત્ર થર અને ઝેડતિશ્રખપર બોલ્યા વગર ચાલે 

તૈમ નથી જ્યારે તનું પોતાનું લશ્કર ગભરાઈ ગયેલ નામ ભાગ કરતુ 
શ્નતત થતું જસાયુ તયા તેની આસપામ માત્ર ૧૦૦૦ અથવા મારી #નખુ 
પમાણે ભાત્ર ૫૦૦ મિપાઇઓ લડતા જણાયા ત્યારે પણુ તે દિમત દાયો 



મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયેલા છેલ્લા બડનો ઈતિહાસ ૩૪ 

નહિ એટલુ જ નહિ પરતુ દારાના તે વખતના સખ્ન ધસારાથી પણુ તે 
ડરી ગયો નડિ તેણે મોરી ખૂમ પાડીને નામ ઈઈ દઇને પોતાના ગૈનિકોને 
ખોતાળા અને કહ્યુ કે-“ દિન-ઇ યારાના, સગુરે હિમત? મતે તેના પો- 
તાના શખ્દી યાદ છે કે “ ખાદા અહીયા છે નાસવામાં કઈ લાભ નથી 

મારે ! અહીં તમારૂ દક્ષિણુ છે એમ ધારતા નહિ, તે આમ કહીતે જ અ 

ઢકયા નહિ પણુ માણુસોને પોતાની દઢતા બતાવવાને માટે તેણે તરત જ 

તે સ્થાનેથી પોતાનો હાથી આધે! પાછો થઈ શકે નહિ તેઠલા માટે હા 

થીના પગમા સાકળ નાખવાતેો હુકમ આપ્યો આમ કરવાથી તેણે પોતાને 

કા તો તે સ્થાનમાં જ મરવાને! કે જીતવાનો (નશ્રય બતાવી આપ્યો સૈ 

નિકોતે પોતાના નાયકનો દઢ ઠરાવ જેઈ ધેર્યે આવ્યુ આસપાસના સિપા 

ઇએએ અને સરદારોએ ને તેના દઢ નિશ્રયપર વિશ્વાસ ન આણ્યો હોત 
તો એરગઝેમે હાથીના પગમા સાકળ ન ખાવી પણુ હોત જ 

આ બધો વખત દારાએ ઔરગઝેમતા ઉપર છાપો મારવાને વિચાર 
કી, પરતુ રણુ ખાડાખૈયાવાળુ હતુ અને શત્રુના ઘોડેસવાર લશ્કરને લીધે 
જઈ શકાય તેમ ન હતુ ઘેોડેૅસ્વાર પનટણુ આધી પાછી થઈ ગઈ હતી 

એ "ખરૂ પણુ બત્તે ભાઈના એક બીશ્નપર ધશી જવાના માર્ગ તેમનાથી 
ભરાયના હતા દારાના મતમાં એમ હતુ ક, ઔરગઝેમને માયો કિવા કદ 
કર્યા વગર્ આ વિજય કઈ કામતે। નથી તેતે અટ્કાવવાને 'રગઝેમ 

નણેા અટકાવ કરતો હતો એ દેર નરમ પાડવાની દારાતે ખહુ પંચ્કા 
દતી આ જગમા ઔરગઝેમતે કચરી નાખવાતે! એક ખરેખરે। લાગ હતો, 
પણુ નીચે જણાવવામાં આવશે એવા શ્રરણોને લીધે ઔરગઝગેબ તેને માથે 

ભમી રહેનો આપત્તિઓથી બચી ગયો 

એમા ર્ગઝેખની દૃઢતા--વખત જે વેળાએ અણિતેો આવી રહેલો 
હતો તે વેળાએ દારાને માગુમ પડયુ કે ડામી તરક્નું લસ્કર વેરણુખેરણુ 

થવા માડયુ છે દારા આથી વિચારમાં પડી ગયે! હતે એટનામાં કોઈ 

એવા સમાચાર લાવ્યુ કે, રસ્તમ અને સા#સાત સરદારે રણુમાં પચ્યા 

શત્રુના દળથી વિટાયનો રામસિઠ રોટેલા કતતમાથી બહાર ધશી આવતા 
મહા સકટમાં આવી પડષા છે આ સમાચાર મળતા જ દારાએ ઓરત 

ઝેમ તરક ધસારો કરવાને! વિચાર માડી વાળ્યો અતે ભાગતા લક્કર્ની 



૪૭ અર્નિયરતો! પવાસ 

વારે ધાવાનો મનસગે શ્યૌ ઘણી સખત મારામારી અતે ક્તત ચાતતા 
દાતની હાન્ભીથી એ પક્ષ પરમ 1 થયો અને શત્રુઓ સર્વે જગ્યાથી પાધા 
પૃષ્ષા હવે દારાધી તેમતે છોડીતે દૂર જવાય તેમ ન હંઠુ એક તક 
રમસિક રે[ટેલા મુરાદગક્ષની સામે લકતા મહા પરાકેમ કરતો હતો મુ 
રદગક્ષને તેણે ધાયન કર્યે તો એટલુ # નહિ પણુ તેતે ગરણુ શરણુ 
કર્વાતે તે અત્યારે છેક તેની લગોલગ જઈ તેના હાથીની છઢ કાપી ના 
ખવાતા પયત્ન શરતો દેખાતો છતો મુરાદયક્ષ ધાયડ ચયતો અને ચારે 

તરકધી મરણીઆ રજપૂતોઘી વિટાઈ રહેતો હતો તેમ છતા પણ તેણે 
રામસિશ્ના ઈરોદાને સફળ થવા રીધે નહિ તે ધણો જ ચચળ અતે બઆ- 
હોશ યોધ હતે! પાતાના ધામા અમલ ડુ ખ થતું હતુ તેતે ત ગણુશારતા 
તેશુ પોતાની ન્ેડે ખેઠેવા પોતાના માતથી આઠ વર્ષની# ઉમ્મરના શાહ 

દાના રક્ષણ માટે તેતે અડતલે ઢાવ મૂડી અતે પછી પૂર્યું ભેશથી તયા 
નિશાન માડીને એક તીર એવા ન્નેર્થી રામસિહતે માર્યુ કૅ જેણે તે 
ખહાદ્ર રાજને તરડદુ કરી જમીનપર નાખી દીધો 

શામસિહ રેટેલાતા મરણુ સમાચારતી સાચે“ દારાને વળી કહેવામા 
આવ્યુ » તે સરદારના મરણથી મરણીઓઆ થયેતા ર“૪પૂતો મુરાદગક્ષતે 
ઘેરીને જગ મચાવી રજ્ઞા છે આથી દ્ારાએ મુરાદબક્ષ ઉપરજ ટૂટી 

પડવાને। નિશ્રય પય. ઔરમઝેમને જતો રહેના દેવામાં જે ભૂત ચઈ છતી 
તે સધારી લેત્રાતો માત્ર એ*્જ માર્ગ હતે, પણુ દારાનું અ પગલુ કપટમાં 

રમતા નથ થયુ અતે તેથીજ તેને નાશકારક અતે પાગા હડીજવાતા શરમ 

ભરેલા પરાજયતે આધીન થનુ પડયુ 

પિશ્યાસધાતી નાયક--જમણી તરકના લરકરમાં ત્રીસ હનર મો 
ગલો હતા અને તેમતો બેનાધિપતિ કાતિડ-ઉક્ધા-ખાત થતો. ઔર્ગઝેમતા 
બધા લસ્કરતે નાશ ડરવાતે માટે આ સત્ય પૂરતુ હતુ, પરતુ ઘરા ત્યારે 

ડાખી તરફના લશ્કરતે મોખરે હત્સાઠ અને «યની આશાથી લટતે। દતે! યારે 
આ સેનાધિપત્તિ યોતાના રક્નયથી વિમુખ રલે હતો એ વિાસઘાવી સે 
નાની એવુ ડોળ ધાતતે! «તો. કે-”માર્ર સૈન્ય તો અનામત લસ્કરતો 

૦ આવ! મહુ!રાર્ણ સ માપમાં સાત આડ વષના છેકરા ધણુ તેમના પિતાની 

પાસે પહેતા લેર્ટીમદ શછ્યેદ વગર્ લેપ્દ્રી પ ધવ નહિ એ ખડ જે 



મહાનૂ મોંગલનતા રાજ્યમાં થયેલા છેક્ષા બહતો ઇતિહાસ. જય 

એક ભાગ છે.' આથી કરીને તે લડાઈમાં ભાગ લેતો ન હતે।. દારાની ગ- 
કૂલતજ આ ઘેોરતર વિશ્વાસધાતતું સુખ્ય કારણુ હતું. 

પૂર્વે એકવાર દારાએ આ કાલિલ્-ઉલ્લા-ખાતને ખાસડાંનો માર મારી 
અપમાન આપ્યું હતું. એ સેનાનીના મતમાં એ વેર નિરંતર તાજીને તાજી 
રહેલું હતું, એટલે અભારે દારાપરતું વેર વાળવાને ખરેખરા વખત છેં 
એમ ન્ણીતે કાલિલ્-ઉક્લા-ખાન લડાઇથી દૂર રલે હતો. દારા સં" 
કટમાં પડયો હતે અને વિશ્વાસેજ માર્મી ગયો. જ્યારે કાલિલૂ-ઉક્ઞાખાતતે એમ 
માલુમ પડયું કે, જમણી તરક્ના લશ્કરની મદદ વગર પૃણુ દારા જય મે- 
ળવવાને શક્તિમાન છે તારે તે થોડા માણુસો લઇને તેણી તરક ગયે! અતે 
દૂરથી દારાને કહ્યું! કે-“ મોહ્બરેકબાદ, હઝરત સલામત, ઇણાષમદ, ઉલ્લેલાહ્- 
અર્ ખોદા;, આપ હજી આ હાથીપર કૅમ ખેશી રહ્યા છો ? શું તમે મહા 
સંકટમાં આવી પડેલા નથી ? તમારી અંબાડીનો આગલ્યાો ભાગ ગોળી- 
એથી અને તીરથી કાંણો' યઇ ગયો છે. આવા મારામાં ઉંચા હાથી- 
ઉપર એકાદ ગોળી કે તીર આપને વાગશે તો! અમારી કેવી દશા યરો, આપ 
ખુધાનેપ ખાતર હાથીપરથી ઉતરી ઘો[ડાપર સ્વાર યાવ. નાસતા સિપાઇએની 
પાછળ પડવા સિવાય વધારે પરાકમતે હવે વખત રજ્વો નથી. હુ માત્ર 
એટલીજ વિનંતિ કરૂં છુ કે આપ એ કમબખ્ત લોકને નાશી છૂટવા ન ઘે 
અતે ઘોડેસવાર થાવ ' 

દારા હાથીપરથી ઉતયૌ. અને હાવી, 
જેતાપર ખેશી દારાએ આટલી બધી બહાદૂરી બતાવી હતી અતે લ- 

સ્કરને હુકમ આપવાતું કામ કર્યું હતું તે હાથીપરથી ઉતરવાથી કેવુ પર્- 
ણામ આવશે, તેનો જે કદાપિ દારાએ વિચાર કયો હોત તો તે એક મોટા 
રાજ્યતો ધણી થમે! હોત. રાજ્યલોભી શાહાન્તદાએ વિશ્વાસધાતી કાલિલ્ 
ઉલ્લા-ખાનના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો અને તેની સલાહને ખરા અંત- 
રતી સલાહ તરીકે માની હાથી ઉપરથી ઘોડેસવાર થયો તેને પા કલાક પણુ થયો નહિ હોય એટલામાં કપટ છે એમ સમ*નયું. તરત તેણે 
કાલિલૂ-ઉક્લા-ખાનને માટે પડપૂછ કરી પણુ એટલામાં તો તે દ્મલબાજ ટૂર 
નીકળી ગયો હતે!. દારાએ તેને અનેક શાપ દીધા, મનમાં બહુ કકન્યો 
અતે હાય આવે તો] કચરી નાંખવા જેટલા કોધથી દંત' ક્ચરડ્ય! 



૪૨ બોનેષરતે] ધવાસ. 

પયુ હવે એ ચુર્સે નકામો! હતો. તેને સિક્ષા કરવાતે। ઈરાદે પણુ હવે 
બર આવે તેમ ન હતું, ઘરા ઠાથીપરથી ઉતરતાંવાંત લસ્કરમાં તે મ- 

રણ પામ્યાની બૂમ પડી અને મોદી ગડબડ થઈ રટી. લસ્કર નાસાતાશ 

કરવા લાગ્યું અને સઉને પોતાની સલામતી જેવાની ઈચ્છા થઈ. સૈનિષ્રા 
એરંગઝેમના કેપમાંધી કેમ નાશી છુઠવું તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા. થોડી 

મિનિટમાં લસ્કર છિત્નભિત્ત થઈ ગયું અતે એક ક્ષણુમાં જ વિજેતા હતે! 
તે હારી ગયે. પા કલ સસી ઔરંગઝેબ પોતાના હાધીપર દઢ એશી રલે! 
અને તેથીજ તેં ભવિષ્યમાં કિદિસ્તાનતી રાહેનરાદતનો ધણી થયો. અલ્પ- 
કાળને માટે દારા તેના હાધી ઉપરથી હેઠે ઉતરી ષદી દુઃખીઆરા શાહનન- 

દાએમાંના મહા દુઃખીઆરેો રાહશ્નદો થયો, ટુંકી નજરના માણુસો યોડાને 
માટે ઉધું ખણે છે અને એક નજીવે! અકસ્માત્ આવાં મોથાં પરિણામ 

આશે છે તે આનું નામ 

મોટાં લસ્કર મોટાં પરાકમ કરેછે તે ખરૂં, પરંતુ ન્યારે તે ગભરા- 

દમાં પડે છે યારે તિયમમાં લાવવાં પણુ કઇણ્ થઈ પડે છે. મોડું લશ્કર 
એક મોટી નદીના પૂરતી માકક ગભરાટમાં પડી ન્યારે આસપાસ વિખરાઈ 
4ય છે યા? ઘણી ખરાબી કરે છે દિદુસ્તાનના બીનકવાયવી સિપાઈઓ 

રારનાં માળાની માર્ક અનિયમિત રટી પોતાને ગેરલાભ ક? છે. આવા અ- 
સખ્ય સિપાઇએ। પણુ પ્રોન્સ કોન્ડેથી વ માર્સલ ટયુરેનથધી શાસિત ૨૫ 
હન્તર ક્વાયતી સિપાઇએ ને હરાવવાતે શક્તિવાનૂ થાય એમ મતને લાગતું 

નથી. ખોરાક પાણીની મગમવડ માટે રાખેકાં લાખે! માણુમવાછુ છ અથવા 
સાત લાખ માણુમનું ડેરીઅસનું મોટું સૈન્ય દશ દર શ્રીક, અથવા એ- 

લેદઝાંડરતાં ષદર હશ્નર મેસેયનીઅન સિપાઇ થી ઘેરાઈ ગયું હતું ગેમ 
વાંચવામાં આવે છે તેથી લમારે આશ્ચર્ય થતું નથી. એક દ્રેન્ચ લસ્કરતી 
ફૂડડી જે બરાત્રર નિયમમાં ગોડવેથી હોય તો! ઘણા! ડિફિશ્તાની સિપા- 
ઇગ્ઞોને ગત્રરાટમાં નાખી દે, અયવા એલેકઝાંડરેકર્યું હતું તેમ પોતાની સુપ્ય 
ધારણાને અર આશે એમાં “દેર નથી. તેમતી કવધ્યતી હીલચાલ હિદ્સ્ત!- 
નીઓને ધાશ્તી અને ત્રાસ પમાડી સત્તર અને સામાન્ય ડુટ પાડી શટ 

એમાં રાસય નથી. 

અણધારી અને મ્રગવૃષ્ણા નેવી જીતથી જે લાભ લઈ લેવાય તે લે- 

વાને બઔરગકેમે વિચાર કયી. પોતાની ધારણાને સફળ કરવાતે માટે વે અ- 



મહાન્ મોંગલના રાજ્યમાં થયેલા છેલ્લા બડને! ઇતિહાસ ૪૩ 

નેક સંકલ્પવિકલ્પ કરવા લાગ્યો, જીતની સાથેજ દમલબાજ કાલિલ-ઉલ્લા- 
ખાન તેને આવી મળ્યો. ઔરંગઝેમે તેતે હનરવાર શાબાશી આપી અને 
અતેક આશાઓ આપી, પરંતુ પોતાને નામે તેને પોતાના પક્ષમાં લેતાં સા- 
વધ રલ. તેને નિદ્તાર મુરાદ્મક્ષની પાસે ઔરંગઝેબ એને લઈ ગયો. મુ- 
શાલ્બક્ષે ધ્યાભાવથી તેતે લીધો, અને ઔરંગઝેબે તેની સમક્ષ મુરાદબક્ષને 

પોતાના વડીલ તરીકે, પાદશાહ તરીકે અને શ્રેણી તરીકે સ્વીકાર્યો કાલિલૂ- 

ઉક્યા-ખાને પણુ મુરાદ્બક્ષનાં વખાણુ કરતાં તેતે રાન્ય મુકૂટતે યોગ્ય કલે 

અને આ વિજય થયે તે પણુ એ શાહન્નદાના પરાકમ અને શરથી થયો 
એમ જણાવી દીધું. 

એરંરબની નીતિ-મુરાદ્બક્ષ ઉપર ઔરંગઝેબ આ પમાણે પીતિયુક્ત 
રહેતો હતો તેમજ રાત દ્વિસ ઉમરાવોની સાથે પત્રત્વહાર ચલાવતે। હતે. 
ઉમરાવો ધીરે ધીરે તેના પક્ષમાં આવવા માંડ્યા હેતા. ચતુર, ખુદ્ધિશાળી અને 
મોટી વગસગવાળા શાઈસ્તખાન પોતાતા ભાણેજ ઔરંગઝેમના મતને અવુ- 
મોદન આપવાતે માટે યન કરતે! હતો. ઔરંગઝેબને તે એક સારો સહા- 
યક નીવડયો. પરાનુત્રડ સપાદન કરે એવા લેખ લખવામાં અને છટાદાર ભાષા 

ખોલવામાં આ વેળાએ એ એકો હતો. લોકમાં એમ કહેવાતું હતુ કે દારાએ 
પહેલાં તેતે અપમાન કરેલું માટે આ વખતે દારા ષલેનુ વેર વાળવાને 
માટે તે ઔરગઝેબના પક્ષમા ભળ્યો હતો અને તેતે બળવત્તર કરવાને 
મહેનત લેતે હતો, રાજ્ય મેળવવાના મોટા લોભમાં છતાં ઔરગઝેબ બહા- 
રથી એમ દૈખાડતેો હતો કે, જણે પોતાને આ ખટપટમાં કઈ સ્વાર્થ જ 
નથી. મુરાદબક્ષને નામે જ જે થતું તે થતું સધિ અને કોલકરાર સુરા- 
દબક્ષને તામે થતા અને બીજાઓને જે આશાજનક વચને! અપાતાં તે પૃણુ 
તેને નામે અપાતાં. મુરાદબક્ષને નામે જ હુકમો થતા અને ભવિષ્યને 
પાદશાહ પણુ તેજ ગણાતો, ઔરઝેમ, મુરાદ્બક્ષના એક સરદાર અને અ- 
ધીનાધિકારી જેએ ગણાઈ તેત્રુ વર્તન રાખતે.. વળા તે એમ દૈખાડતે। 
છતો કે, * મારા ફ્ઝીરી મતને આ રાન્ય ખટપટ મૂળે ગમતીજ નથી.” 

નિરાશાથી અને ત્રાસથી દારા બેઠાલ થઈ ગયે! તે સત્વર આચ્રે 
ગયો પણુ “દારા તુ હારીશ તો! તારાથી મને મો! દેખાડવાને અવારી નહિ” 
એવાં પાદશાહનાં વચન હજી તેના કાનમા ગાજી રલ્ા હતાં તેથી પિતાને 
મળાયું નહિ. દુઃખીઆરા પિતાએ પુત્રને પરાજય પામી આગ્રે આવેલ ન્ત- 



૪૪ જનિયરનો પ્રવાસ, ? / 
અ ટ 

શો યાયે એક એનને તેની પાસે મોકલ્યો અતે તે ખાનગી માણુસની 
મારદૃતે તેતે ખાતરી કરાવી કે, પાદશાહને! પ્રેમ તેના ઉપરથી ઓછે થયો 

નથી અને જે સ્થિતિ હાલ આવી છે તેતે માટે તે દ્લિગીર છે. વળી પા- 
દશાણે એમ પણુ કહાવ્યું કે, “ રાર ધીરજ રાખ, હજી સુલેમાન શિકાહની 
પાસે સાર્ સૈન્ય છે અને તારે નિરાશ થવાતું કારણુ નથી, હું તતે સલાહ 
આપુ છું 9 હવે તું દિલ્હી તરફ નન, યાંની પાદશાહી ધૉડારમાંથી હનર 
શેડ તતતે મળશે અને કિલ્લાના સુખેદ્દારતે મારો હુકમ છે તે તતે નેઇતાં 
નાણાં અને હાથી પૂરા પાડરો જેટલે ટૂર રહેવું યોગ્ય હોય તેઢલે ટૂર ૨- 

હેજે. હું તતે વારંવાર પત્ર લખતે રહીશ અતે મારા પત્રો તતે વહેલા 

મળે એઠઘશે દૂર રહેજે. હજી ઔરગઝેમને વશ કરવાર્નાં અને શિક્ષા આપ- 

વાનાં સાધન મારી પાસે છે એમ ડું ધારૂં છે? પાદશાહે આવે સદશો 
કહાવી દારાતે દિલિસાજી આપી પરંતુ તે એટલે બધે શેોકગસ્ત અતે 
નિરાશ થઈ ગયો હતો કે, તેણે આવા હિતકારક સ દેશાનો જવાબ આપ્યો 
નહિ તો નહિ પરતુ તે મળ્યાના ખબર પણુ આપ્યા નહિ, બેગમ સાહે 
ઉપર તેભને ધણા સદેશા મે!કલ્યા અતે છેવટ ત્રણુસૅ ચારસેં માણુસતા રસાના 

સાથે જ, છોકરીએ, અતે નાના શાહન્નદા મેદ્ર શિક્ેહની સાધે ભાગી 

રતે આચા છેડી ગયે. દારા તેની દુ:ખદ રિયિતિમાં દિલ્હી તરફ મુસાફર 
કરે છે તે દરમીઆત આપણે ઔરગઝેકની શજ્યતીતિતું અને શીખવા જેમ 
રીતભાતવું અવલોકન કરીએ 

લરાતે પોતાતો ઘવ અજમાવવાને માટે આરોજ ન રહે એટલા 

શટે ઔરગઝેમે જે પહેલુ પગલું ભર્યું તે એ હતું કે, સુવૈમાત શિકે।દના 
લશ્કરમાં ડુસપ ઉત્પન્ન કરાવવો. એ લશ્કરના સરદારે રનત જયસિ# અને 

દલીલખાનતે એરગઝેબે પોતાની પાસે બોલાવી દારાને! સમૂળ નારા કરવાને 
માટે સાધી લીધા અને તેમને કહ્યું કે, “જુવે! જે મોઠા લસ્કરપર દારા 
આધાર રાખતો હતો તે મોટી સાનીથી હાશે ગયું અતે મારે આશ્રયે આ- 

જ્યું છં, દારાર્ના પાર્મે હવે એકે પલઠણુ નર્થા. તે સક બકારવર્ડાઓ જેવો 
થઈ પડયો છે, ચોડા વખતમાં શરષ્ુ થયા વિના તેતે] છૂટકે; નધી. ૫।ન્ 
દૃશાયતે માટે તે! હવે છેજ રં ? તે મંદ્વાડથી શએવી દશામાં આવેક્ઞો છે કે 

બચશે એમ લાગતું નથી જે કાર્ય હરે અસંભવિત થઈ પડયું છે તેમાં તમે 



મહાન્ મોલના રાજ્યમાં થયેલા છેક્વા બ'ડતે1 ઇતિહાસ. ૪૫ 

શા માટે પડી ર્યા છો દ? દારાની પડતીતે વધારે અવુરક્ત રહિવું એ ખેવ- 

કૂદી ભરેલું છે* આ પ્રમાણે કહીને વળી તેણે તેમતે સલાહ આપી કે, 
* તમારે વાસ્તે સારામાં સારે રસ્તો તો એજ છે કે હવે તમારાથી સહેલથો 
પકડાય તેવો! સુલેમાન શિકોહ છે તેતે કબજે કરી લઈ મારે શરણે આવવું. 

જયસિ'હ રાજાની નિમકહુલાલી--પોતાના સ્વામી સામે આવી 
દાલબાજી રમવાતે જયસિહે ધણી આનાકાની કરી, શાહજહાન અને દા- 

રાતે હજી તેને ડર હતે. એક શાહજાદાતે આવી રીતે કેદ કરવાતું ઝેવુ 

પરિણામ આવે તેથી તે ડરતો હતે, શાહજદાને કેદ કરવો એ ચુન્હો એવે 
હતો કે જે કદાપિ આરગઝેમજ શિક્ષા કરનાર હોય તોપણુ માક થાય નહિ. 

સુલેમાન શિકાહના બળ અને જુસ્સાથી જયસિહ અન્નણ્ધો નહતે।, તે 

સારી રીતે નનણુતે! હેતો કે, શાહકદે છવ આપવાને તૈયાર થશે પરતુ 
પરાધીનતાને સ્વીકારશે નહિ, 

ન છૂટકે છેવટ એને એજ માર્ગ લેવાતો નિશ્રય કરવે। પડયો. દલીલ- 
ખાનની સલાહ લઈ અન્યોઅન્ય પ્રીતિના ફેરી વાર સર સોગદ ખાઈ જયસિહૅ 
તેની સાથે એકમતે એવે! ઠરાવ કયી કે, “ જયગિહે સુલેમાન શિકેહને 
દેર જવું અને એરમઝેમે કરેલી ઉથલપાથલ જણાવી તેની ઇચ્છા તેને ન્ન- 

હૈર કરવી.' પછી જયસિહે તેમ કર્યું તે શાહન્નદાને તખુએ ગયો, તેતે મ- 
બ્યો અને કહ્યું કે, “ નામદાર શાહજાદા ! હુ તમને દગો દેવા થહાતો નથી; 

છુષે વેશે નાશી જવા માગતે! નથી પરતુ જે મારે કરવુ જ પડે છે તે કહુ 

છું, તમારે માથે મોઢે! ભભ આવી પડયો છે દલીલખાન અથવા દાઉદખાન 
અથવા આ લશ્કરના કેઇપણુ ભાગ ઉપર્ વિશ્વામ રાખીને ખેશી રહેવા જેવુ 

રહ્યું નથી, તમે તમારા પિતાની પાસે જશે તે! યાંય તમતે વિશ્રાંતિ મ- 
ળવાતી નથી તમે પોતે મોટા નતાશને અધીન થશો. આ ભયમાંથી તમે 
#શ્રીનંગર વગર્ ખીજ સ્થળે આશ્રય લઈ શકે તેંમનથી યાંને! રશ્મિ ત- 

મતે આદરથી બોલાવશે તેનો દેશ ચડાઈ થઈ શકે તેવો તથી, ઔરગઝે- 

૦ આશ્રીનગર કારિમરવાળુ નહિ ઘણા લેખકાએ અને ટીકાકારાએ તેના 
સબખધે ગોટાળો કર્યો છે પણુ ૨૯૭૦માં પારીસમા છપાયલી આ પુસ્તકની પરેલી 
ડ્રેન્ચ પ્રતતા નકશામાં તે ખરોખર ખઅતાવેલુ છે વાયગ્ પ્રાતોમાના ગરહવાલ 
જીક્વામાં તે આવેલુ છે બનિયરના વખતમાં ત્યા ગરહવાલ શાન્ત રાન્ત્ય કરતે હુતે॥ 
આ ગરહુવાલ જલ્લ નીચા ઉચ! પહાડી ટેકરાએથી અગમ્ય છે, હાલ પણ આ સ- 

સૈર છક્વાતુ મોટું ગામ ગણાય છે 



જદ બૃનિયરને ધવાસ. 
બ્ડ્ડન્ડડડડડઝાડડઝઝડડટડડઝડઃ 

બથી તે બોહીતેો! નથી અને યાં રહેતાં આપ શાંતિથી અત્રે બતતા બ- 
નાવે! નેતા રહેશે, જ્યારે લામ આવે ત્યારે તાંથી ઉતરી આવતાં વાર 
લાગરી નહિ.” 

સુલેમાન શિકોહના સૈન્યમાં ફ્ય્-આ વાતચિત ઉપરથી જુ- 
વાત શાઠશદતા સમજવામાં આવ્યું કે રાજન અતે લક્ષર ગેઉ તેતા કાળુ 

બહાર ગયા છે, રાશ્નતા કજ્ા પમાણે નહિં થાય તો તેતી જીદગી જૈખ- 
મમાં આવી પડશે. પછી સુવેમાન શિકાડ તેનાપર આવેલા સકટતે અધીન 
ચયે। નહિ પરતુ શ્રીનમરજવાતે પહાડી પ્રદેશ તરક ચાલી તીકન્યો. કેટલાક 

પ્રીતિવાળા મિત્રો અને ઘણું કરીને મુન્મફદારા, એયદ્દો, અતે બીન્ન કટ- 

લાક જેમતે તેમતી સાથે ગયા વગર ચાલે જ નઠિ તેએ! તેની સાવે નીકળી 
પડયા. લશ્કર, જયસિંહ રાજ અને દવીલખાનતીં પાસે રહ્યુ. આ બે દમલ- 
બાજેએે માત્ર આટલું કર્ડ્ નહિ, પરતુ સુલેમાન શિકેહની પાસે ને સ- 

રસામાન અતે માલ મિલકત દતી તે પણુ લઈ લીધી. આગળ જતાં તેના 

ઉપર લૂટ કરાવી. મહેર લાટેલો એક હાથી લૂટાઈ ગયાથી સ્વાર્થી માણુમો 

તે શાહજદાતે છોડીને ચાલ્યા ગયા. વળી ખેડૂતો અતે બીજ લૂટારૂઓથી કાયર 
મતે તે ઘણી મહેનતે શ્રીનગર પહોચ્યો. શ્રીનગરતા રાજાએ સુલેમાત શિડેહ 
તથા તેના કુટુંબ કગિલાને પોતાને ત્યાં આશ્રય આપ્યો એટલુંજ નહિ પણુ તેને 
ખાતરી આપી 9, “ મારા દેશમાં તમે મપૂર્યું સઢામત છે અને જો જરૂર 

હશે તે! હું તમને મારા ચૈન્યતી પણુ મદદ આપીશ? શાહજદે સુલેમાન 
શિક્રાહ ન્યારે શ્રીનગરમાં સ્વસ્થ થયે ત્યારે આગ્રાના શુ બન્યું તે તરદ્ 

આપશે આપણી વાતાતે। સબધ જોઇએ 
શાહજહાનને દિલાસો--મમુગઢની લઘઈ પછી ત્રીજે કે ચોયે 

દાડે ઔરગઝેથ અને મુરાદ્બક્ષ કિલ્લાથી તણ માઇલ #રતા એક બાગમાં 
આવી પહોચ્યા ઔરગઝેમના વિશ્વાસુ અતે તેની યુક્તિ તથા ચુણુના #નન 
ણુનારા એક ખોળને ત્યાંથી તેમણે શાટજઠાનની પાસે મોકલ્મે. એ 

સાણુસે પાદશાક પાસે આવી પોતાના ધણીતે નામે સવામ કરી, અને ઔ- 
રગઝેમની તેના પ્રતિ પીતિ અતે માન જરાય એ!છા ચર્યા તથી એમ ખા- 
તરી કરી આપ્યા સાથે જણાવ્યું કે, “ દારાની દદ અને અમર્યીદ રન્્ય 
લોબેચ્છાતે લીડે જે બનાવ બન્યો છે તેતે માટે ચરગઝેબ ધણોજ દિ્વિ- 

ગીર છે, આપ નામદારની તખીયતમાં સુધારા થતે! જક છે તેતે માટૅ 



ભહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયેલા છેલ્લા બડને! ઇતિહાસ જક 

તેનો ધણી તમતે અભિવદન આપવાને રનત લે છે એટલુજ નહિ પરતુ તે 
આપના હુકમને શિરોમાન્ય કરવાને માટે આગ્રા સધી આવ્યો છે” 

શાહુજહાન સધળુ સમજતો હતે તેણે પોતાના પુત્રની આ રીતતે 

પોતાને અસર્ કરનારી જણાવી પણુ તેની મહદિચ્છા અને દાભિકતાથી તે 

અન્નણ્યો નહતો ખોન્નતે પાછે વાળ્યા ષછી પાદશાહેપોતાના પુત્રને વશ 

કરવાના પરાદાથી ઉમરાવોાતે ખો।નાવી પોતાની કપટ જળ રચવાની 
ખુહ્ધિતે કામે લગાડવાનો વિચાર કયૉ. ઔરગઝેય આખા કુડુમમાં ચઢીઆતો 

હતો તેથી દીકરાને ફ્સાવવાને માટે પિતાએ પાથરેની ન્નળમા પિતાજ મ 

પડાઈ ગયો એમા તે! નવાઈ જેવુ છેજ નહિ એક વિશ્રાસુ ખોજતે મે! 

કલી શાહજહાતે ઔરગઝેતતે તે કેવો ચહાય છે અને દારાને કેવો! ધિકારે 

છે તે જણાવ્યું આની સાથે વશી એમ પણુ કહાવ્યુ કે હાલના બનાવથી 

જે ગોટાળા અને ગભરાટ થઈ રહેતે છે તેમા કેવી ગોઠેવણુ કરવી તે વિષે 

વિચાર કરવાતે દીકરાએ પિતાતે મળવા આવવુ ઔરગઝેમે શાહજહાનને 
આમ છતા પણુ વિશ્વાસ રાખ્યો નહિ તે ખહુજ ગાવધ માણુસ હતે। તે 
નણુતો હતે કે, બેમમ સાહેમ એક ક્ષણુ, રાત્રી કે દ્વિસ તેને વિલે મૂ 
કતી નથી તે તેના કાખુમા છે, અને તેણે આ મરદેશા જાણી લીધેલા 
તેથી જતાતખાનામાં રાખવા નનેગ મજબૂત ખાધાની તાતાર લૂડીઓને કિ 
લ્રામા રાખેલી છે, એટલે જે કદાપિ પિતાના વચનથી ભોળવાઈ તે લા 
શય તો હથીઆર બધ લૂડીએ। તેનાપર ટૂટી પડેજ આ ખધા વિ 
ચાર કરી ઔરગઝેબે કક્ષામાં પગ મૂકયો! નહિ નને કે ઘણી વાર 

તેણે આજ મળુ છુ, કાલ મળુ છુ એમ આરાએ। આપ્યા કરી તે જવાની 
તૈયારી કર્તે! અને છેવટ આવતી કાલે જઈશુ એમ કરી મુગતવી રાખતો 

આવા કપટ પ્રમંધ રચવામાં નરે વખત ગયો તેની દરમીઆન એરગઝેમે 
સત્તાવાત્ ઉમરાવોની શી મરજી છે તે જણી લીધુ તેણે પોતાની કપટ 
નળને ધણાજ વિચાર પૂર્વક પાથરી, અને તે એટલી બધી સાવચેતીથી » 

જ્યારે તેના શાહજતાએ પાદશાહતે કિલ્ઞામા કમજ કરી લીવો લારેજ લોક 
થમષી ઉષ્યા અતે જાણ્યુ શાહજાદો કેટલાક ચૂની કાહેના માણસો 
સાથે જસે ઔરગઝે તો સદેરો લઈ જતો હોય તેવા ડોળથી મહેનમાં 
દાખન ચયો હતો દરવા આગળ આવી પહેોરેગિરપર તેના માણુસે 
જૂટી પડયા અને પાછળથી ખીજ લસ્કર આવી પહોચ્યું થતુ શકા રહિત 



૪૮ |! બઅતનિયરને! પ્રવાસ, 

પફોરાગિરોતે આ મમાણે ઠરાવી તેણે ક્તિ હાય કરી લોધો 
દીકરાને માટે પાથરેવી ન્નળમાં પેતિજ આવી પડયે છે, પોતે બ- 

દીવાન, અને પુત્ર એક કિવાનો ધણી થઈ પડયો] છે એમ જ્યારે શાદ” 
હાત પાદરાહના જણુવામાં આવ્યુ, ભારે ને કોઈ પણુ માણુમ કદી આ- 

શ્ર્યમાં પડપો હોય એમ માનીએ તો તે આ શાઇજકાન પાદશાહ જ દતે 
દુખી પાદશાહે ઔરમઝેમના રાર દા સુવતાત મહમદ ઉપર તરતજ એક 

સદશો મોકલી જણાવી દીધું કે, “નને આ અવગરે તુ મતે ઉગારી 
લઇશ તો, હું ગાદીના અને કુરાનના સે।ગદ લઇને કહુ છુ કૈ, હુ તનેજ 

ગાદીએ બેસાડીશ એક ક્ષણુ પણુ અવરથા ન જવા છટેતા તુ મારી પાશે 

આવજે અને તારા દાદાતે આ બદીખાનામાથી મુશ્ત કરજે. સદવર્તતથી 

ખુદા તાર ખેર કરરે અતે તને અમર કીતિ મળશે? પાધ્થાહે આમ ડડા- 
વ્યું યતુ ગએમ લોકમા કરેવાતુ, 

સુધતાત મહમદમા જે આ યેજનાતે મતમાં રાખી રહૈવાતી પૂર્ણ 
હિમત હેત તે. તેજે પોતાતા દાઇને બધતમુશ્ત ડયો હોત એમા રકા 
નથી શાહજદાનની વમસગ હજી પગળ દવી અને કિલ્ષામાધી બહાર જ- 
વાતી ને તેને ૩4 આપવામાં આવી હોત, લસ્કરતુ આધિષય તેને લેવા 
રીધુ હોત તે! મને પણુ માનવાને કારણુ છે દે તેએ એ તેની સત્તાને શ્્વી- 

કારી હેત, અતે રાજ્યના મુખ્ય મુખ્ય ઉમશાવો પણુ તેના રાજ્ય પ્રતિ 
નિમકડવાલ રલ હોત. પિતાતી સામે જગ જગાવવાને માટે ઔરગઝેત્ર પણુ 
એકનો ખધેો હિમવી થમો હોત નહિ એ!રગઝેબતે સુગદગક્ષ આમ ડરતા 

તજી દે એ મોટી બીક હવી 
સમુઝરદની લડાઈ શને દારાના નાશી છૂદયા પડી જેવી ભૂત શાલ 

જાતે કરી હવી તેવીજ ભૂત આ વખતે સુડતાત ભહમટે કરી એમ 

સર્વના મત હતે. કઠવાક રા-્યનીતિગતે! વળી એવે! પણુ મત છે કે ધ 

રાનો પરાજય થયા પછી પાદ્શાક મતેતમા બેથી રલે! એેજ સારં યકુ 
આમ ટરત્રુ એ શાઢજઠાનતે માટે તો સ્થિતિ પ્રમાણે પોગ્ય હતુ પરિ- 

શાપર આધાર રાખીને અમુક યુક્તિતે સારી 1કવા નરી ગષુવી અ શ્રે 
સપ્રદાય નધી, કારણુ કે પૂર્ત વિચાર પૂર્વક જમાજેકી ચુક્તિતુ ધણીવાર તરડ 
પરિતયામ શ્યાતે છે અને ક્રાઇનાર માડસિદ યુક્તિષી સાર્ક પરિણામ આવે 
છે. પાદરાક ગરમઝેત્રની ધતિ ધીતિ અને શુસેચ્ડા રખતે! તો તેથી 



મહાન્ મોગલતા રાજ્યમાં થયેલા છેલ્ા બડને! ઈતિહાસ જ્છ સ્ઝ્ઝઝ્ઝઝ્્્્ઝ્ઝઝ્ઝ્ઝ્ન્ડ્ડ્ય્ઝડડડડ- 
કદાપિ તેણે એમ ધાર્યું હશે કે, વિશ્વાસે તે પાસે આવસે અથવા ખેગમ 
સાહેમે તેને એમ સમજવ્યુ હશે કે, ઔરગઝેમ એની મેળે મળવાને 
કિલ્યામા આવશે અને એમ થશે તે! વધારે માથાકૂટ ન કરતા વિશ્વાસી ૫- 
ક્ષી એની મેળેજ પિજરામાં આવી પરાધીન યશે અહીંના રાજ્ય પુરુષના 
મત પમાણે-સુલતાત મહમદ, કહે છે કે રાજ્યગાદી માટે ધણો આતુર 
નહતો છતા જે તેણે એમ કર્યું હોત તો તેની ઇચ્છા પૂર્ણું થઈ હોત વળી 
ઉદારતા તથા મનની કોમળતા માટે પણુ તે જગતમા પ્રસિદ્ધ થાત 

પિતૃધર્મ ઉપર દૃછ્ટિ રાખીતે સુવતાન મહમદે આમ કર્યું એમ ધણા 
યોડા જણુ માતે છે પાદશાહના વચન ઉપર તેને વિશ્વામ નહતો અને બીને 
તેને એવો વિચાર આવ્યો હશે કે ઔરગઝેમ જેવા માનસિક બળવાળાની 
માથે રાજ્યગાદીના પ્રપચમા ઉતરડુ એ અશડય છે સુલતાન મહમરે ગમે 
તે વિચાર ક્યો હોય પરતુ ને તેણે દ ખીઆરા પાદશાહતે બદીખાનામાથી 
મુક્ત કયી હોત તે તેને ફાયદ્દે થાત, પરતુ “મને બદીખાનામાં કે કિલ્લામાં 
આવવાની સત્તા નથી, મતે તો! માત્ર કિલ્લાના દરેક દરવાજાની કુચીઓ 
ઔરગઝેગની પાસે લઈ જવાનો હુકમ છે * એમ જણાવી તે પાદશાહ પાસે 
ગયો નહિ તેણે જણાવ્યું કે ઔરગઝેમને પાદશાહના ચરણુવદન કરવા આ 
વવુ છે માટેજ તેણે આમ કર્યું છે ખે દિવસ સધી શાહજહાને કુંચીઓ 
આપી નહિ, પણુ પછી ન્યારે તેતે માગુમ પડયુ કે પહેરેગીરો ચોકી છોડીને 
ચાટ્યા ન્ય છે યારે ડુચીઓએ આપી દીધી અને કહાવ્યુ કે, “ ને એર 
ગઝેમ ડાલ્વો હોય તો હવે તેણે એક ક્ષણનો પણુ વિતબ ન કરતા મારી 
મુલાકાતે આવવુ, મારે તેતે બહુજ ખાનગી વાત કહેવાની છે ઔરગઝેગ 
પાદશાહના વચનઉપર વિશ્વાસ રાખી કિલ્ઞામા ન્ય તેવે! ભેળા માણુસ નહતે। 
તેણૅ ઇતગારખાન નામના વિશ્વાસુ ખોજ્નતે કિલ્લાનો કોટવાળ નિમ્યો અને 

તેના હુકમથી ૬& અને દુ ખી શાહજહાન, ખેગમસાહેબ, અને તેમતા મા 
ણુસા સખ્ખત ગદીવાન થઈ રહ્યા ધણુ! દરવાન ચણીને પૂરી લેવામાં આવ્યા 
અને પાદશાહ તથા તેના મિત્રો વચ્ચેનો તમામ વ્યવહાર બધ પાડવામા 
આવ્યો પાદશાહથી કોઠવાળની રત વગર ષોતાતો એરડી પણુ છે[ડી 
«વાતુ નહિ 

આ વખતે એઔરગઝેમે એક કાગળ શાહજહાન પાદશાહનાપર લખ્યે! 
અને તે ખીડતા પહેતા સર્વેને બતાવ્યો તે પતમાં ઔરગઝેમરે શાહ 

પ્ક 
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જહાનતે લપ્યું હતું કે-' મેં તમારા #પ્રસે જે ચાલ ચલાવી છે તે તમે 
મારા પ્રે ચલાવેલી વર્તણુદથીજ સારી દરીવી શકારે. ન્યારે તમે મારે 
માટે ભસાધારણુ પક્ષપાત અને દારાના કામકાજ માટે મને અપ્રીતિ દ્શી- 

વતા હતા સારે તમે મતે પાકે પાયે ખબર મળ્યા પ્રમાણે સુવર્ણું મહોરથી 
ભરેલા બે હાથીએ દારાતા ઉપર મોકલાવી આપ્યા હતા અતે એમ ટરી તમે 
તે નવા લક્ષ્કરતી ભર્તી કરવાનાં સાધન પૂરાં પાડી એક નાશકારક લ- 

હાઇનતે લબાવવાનું તેતે ઉત્તેજન આપ્યું હતું આથી મારે જે અરવભાવિક 
અને શખત પગલાં ભરવાં પકયા તે એની ઇડતે પરિણામે છે કે 
કમ તે વિચારી લેવાનું દુ આપતેજ સૉંપું છું. ખરૂં કહીએ તો એજ ત* 
ભારી ઉદદું કારણુ છે, તમે એક પ્રિય પુત્રની પાસેથી જેવા ધર્મની 

આશા રાખો છે! તેવો ધર્મ બશનવવા આવવામાં મને જે વિલંબ થયો 

છે તેતું પણુ દું એજ કારણુ નથી? એલજ મતે લેમ કરતાં અઠકાવ્યો નથી? 

હાલ મારી વર્તણુકમાં જે વાંધા જેવું જણાય છે તેને માટે આપ ક્ષમા આન 

પરો અને જે અસ્વાતત્યમાં આપ હમણાં આવી પડ્યા છે તેને ધીરજથી 
સદન કરજે. દું આપને ખાતરીથી કહું છું કે, દારાને આપની વિશ્માંતિમાં 

ખલેલ કરતો! અય્કાયા પછી અર્થાત્ તેતે સાધન રહિત કર્યી પછી રડું ન1-* 

તેજ કિલ્ઞા્માં સાવીશ મતે મારે પોતાને છાધે તમારા બદીખામાના દરવાજા 
હધાડી તાખીશ ' 

મારી નનણુ પ્રમાણે જે રાતે દારાએ દિદ્ટી જવાતે માટે આમા છેડયુ 
તેજ રાતે શાહજલાને સુવર્ણુતી મહોરોાથી લાદેલા બે ઢાથી તેતાપર મૈ।ક- 

ક્યા હતા; અને રાશનઆશા ખેમમે આ સમાચાર ઔરગઝેવતે પણેચાક્યા 
હતા. બરગઝેમ ફિલ્ામાં આવે તે! તેતે] ધાદ ઘડી નોંખવ્રાતે માટે તાતાર 
લુંડીઓને રાખવામાં આવી છે, એવા સમાચાર પણુ આ શાહન્તદીએજ વેને 

પહેચાશ્રા હતા. વળી એમ કહેવાય છે કે, દારાપર લખેલા રાદજઠાનતા 

કેટલાક પત્રો ઔરગઝેબતા હાથમાં આવ્યા હતા. 

ઉપર જણાવી ગયા તેવે! પત્ર એ(રમઝેબે શાહજહાત ઉપર લખ્યે। તેમ 

છતાં પણુ કેટશપ ખુટ્દિરાળી રાજ્ય પુરષો તો એમ કહે છે કે, પાદશાઇનતા 

લાગતાવળમતાએ ને છાતીએ હાય મૂકાવવાને માટે ઔરંગઝેબે માત્ર એ તર્- 
કટ કર્યું તું. ગમે તેમ રો પણુ એ તદ સિદ છે કે, પાદરતે મ 
ળવા કરવાતું બધ ચયાથી દરેક ઉમરાવને મુરાદયકસષ અતે બરગગેતરા 
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દખાર્માં ખાવવાની જરૂરપડી ૬૯ અને દુ ખીઆરા પાદશાહુના વતી કોઇએ 

ક્રાઈ પણુ જતની હિલચાલ કરી હોય એમ મારા ન્નણુવામાં આવ્યુ નથી, 
બદ્ધ પાદશાહના ઉપર જુલમ પાડવામાં ધણાક ઉમરાવ નારાજ હતા 
કારણુ કે આ ટેશની રીત પ્રમાણ શાથજટાને તેમાના ઘણાકને છેક નીચી 

પદ્વીએથી તે! શુ પણ્ ગુવાબખગીરીમાથી આવે મોટે પટે ચહડાબ્યા હતા 
દતેશમદખાન જેવા થોડાક તટસ્થ રહ્યા તે સિવાય બધાજ ઉઘાડી રીતે 

છચોફક ઔરગઝેમતે પુદિ આપનામાં સામેલ થઈ ગયા 

આમ થવાતું કારણુ એ છે કે અહિ, કેન્ચ અને ક્રિશ્ચિયન લેકકતા 

બાન્ન રાજ્યોની માફક ઉમરાવ! જમીનદાર હોતા નથી અને તેમતી જમીન 
હોય તો કુલ ઉપજ તેમતે મળતી નથી મેં પ્રથમ જણાન્યુ છે તેમ હિંદુ 

સ્તાનના ઉમરાવોની ઉપજ પાદશાહ તરફથી મળતા સાલીઅ,ણાપર આ- 

ધાર રાખે છે, અને જ્યારે એ સાલીઆણા બધ થાય છે યારે તેઓ એ- 

ટલા બધા મહિમા રહિત થઈ જય છે કે તેમતે નાનીશી રકમ કોઈ ધી- 

ગ્તુ પણુ નથી 

એક સપ થયેતા ઔરગઝેમ અતે મુરાદમક્ષે ઉપર જણાવ્યુ તેમ શા- 
હજણાન પાદશાહતે આગ્રાના કિલ્લામા કૈદ કર્યા પછી ઉમરાવોને હાથ કરી 

લીધા અને તેમની સપૂર્ણું વગ મેળવ્યા પછી દાગને। કેડે! લેવા તરક વિચાર 

કરવા લાગ્યા તેમની ધત સબધી મુશ્કેલીઓ પાદશાહી તિન્નેરીમાથી પુરી 

પડી એટવે ઔરગઝેમના મામા શાઇસ્તખાનને આપગ્રાતો સુબા નીમી તેએ 
દિલ્ઠી તરફ જવાને તૈયાર થયા 

સુરાદબક્ષતુ કેદ થવું* 

જે દ્વિસે લશ્કરતી સાથે આગ્રેધી કુચ કરી જવાનુ હતુ તે દ્વિમે 

મુશાદમક્ષના મિત્રાએ અને તેમા પણુ ખાસ કરીને તેના હિતસ્વી ખોન્ન 

શાહ આગાસે તેને આમ્રા અને દિલ્હીની પાડોશમાં રહેવાની સનાહ આપી 
તેણેડરુકક્ષુ કે-' અલત માન અને સાકરીઆ જીભ જ માણુસના «ૃદયનુ 
કાપદય ખતાવવાને પૂર્ણું છે તમે પાદશાહ છે અને ઔરગઝેક સહા આખા 

જગતે તમને પાદશાહ તરીકે સ્વીકાર્યા છે તો પછી આમા અને દિલ્હીથી 
દૂર જનુ એ તમને યોગ્ય નથી ભલે જરગઝેમને તમે દારાની પાછળ 
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જવા ઘો * મુરાદમક્ષે નને આ ડાહી શિખામલોનતે લક્ષમાં લીધી હોત તો 
ખરેખર ઔરગેમતા હાથ હે! પડત પરતુ તેને તો પોતે અતે ઔરગઝે 

બે વારવાર કુરાત ઉપર હાથ મૂકોને જરે સર્સોગત ખાધા હતા તે સ્મરણુમાં 
હોઈ કઈ અસરજ થઈ તહિ અને જરમઝેમ ઉપર અવિશ્વામે આગવો નહિ 
રવ ગેઉ જલે સાપે આમા કોડપુ અને દિવ્ડી તરતો માર્મ લીનો 

આમ્રાધી ચાર મજન દુર મથુરામાં જ્યારે તેઓની છાવણી પડી હતી 

ભારે નવી તવી બીનાએ માભળવામાં આવતા વધારે નક્મા પડેવા મુરાદ 

બક્ષના મિતાએ વશી એશક્વાર તેના ઉપર આવી પડતાર ભયનું તેતે યૂચત 

કરી માવધાત રહેવાતે મત્ત ઢયૉ| તેમણે ખાતરીધી મુરાદગક્ષતે કહ્યુ 

કર-“ૌરમઝેમતા મતમાં તમારે માટે ઘણીજ ખરાગ ઠલ્પતાએ। ચાતે છે 

તેશું કોઈક જાતતુ કાવતરૂ શરવા માડયુ છે' આ સમાચાર તેઓતે ધણે 
હેકાશેથી મત્ય હતા “ આજ તે પે!તાની નઘશી અને દુછ ધારણા પાર 
પાડનાર છે માટે તમારે એને મળવુ નહિ * મારી તબીયત મારી તથી? 
એમ કહીને તમે મળવા જશે! નહિ એદલે હમેશના નિયમ પ્રમાણે ઘોડા 
હજુરીખઆએઓ સાથે તેજ અહીયા તમને મળવા આવગે ' 

આવા આવા કારણુ વાધા અતે વિતતિઓથી પણુ મુરાદમથ પોતે 

જે મર ગોગતથી ખધાયનેઃ હતે! તેમાથી એકતો ખે થયે નહિ એ અમા 
ગીઆ તાહજાદી એરગઝેમતા ઉપરચો”ીયાં માનથી લેવાઈ ગયે! હતો 
પોતાના શભચિતક મિત્રોની સડાહતે લક્ષમાં ન લેતા તે દહાડે તેણે 
ચર્મકેમતુ નોતર્ સ્વીકાર્યું ઔરગઝેગતે તે આવશે એમ વિશ્વાસ દતો, 
તેથી તેણે મીરખાન અતે ખીન ત્રણુ ખુરામતીઆઓ માથે ઝેવી રીતે 

મુરાદમક્ષને! ધાઠ ધડવો તેતે! વિચાર કર્યેદ સાજ પડી અતે મુરાદગક્ષ 
ઔરગઝેયતે ડેર ગયે! જે દ્તિસથી ઔરગઝેમે તેને દાઢમાં ધાલ્યો હતો તે 
લ્િસના કરતા આજ તેને વધારે માન મર્વમાથી આવકાર આપ્યો એટલે 

સુધી કે તેતે મળતા તેતી આખમાથી છર્ષતા આસું પડર અતે મોડુ પણુ 

સૃતકાઈ ગ્યુ સરાદતા હાથમાં હાય આપતા તો ઔરગઝેમ «શે પ્રેમતા 
ઉમળકાથી પસીતેનવાઇજ ગયો! ખાણા ઉપર બેય અને યા પણુ એવોજ આનદ 

અને ગમ્મત ચાનું રલ્લા વાતચિતની ધૂમ તચી રહી અને પ્રેમતો વરમાદ વર 

શ્યો। ખાજ્ઞાની છેવદ ઉત્તમમાં ઉત્તમ સીરાજ અતે કાગુવના સ્વાદિષ્ટ દારૂની મા 
શોપર માણો એરડામાં આવી યારે ઔરગઝેમ ઇળવે રહીને પોતાની ખુરશી 



મહાન્ મોગલતા રાજ્યમાં થયેલા છેલ્લા બડને! ઇતિહાસ ૫૩ 
ન" 

ઉપરથી ઉડીને ઉભા થયો અતે છેવઠ હર્ષ તયા માતપ્રીતિની નજરે સુરાદના 

સામુ ન્નેધ્ન વિનયથી ખોલ્યો કે-“ મારા મનના વિચિત્ર વલણુ માટે આપ 
ખુદાવતને ચે।ખુ કરીને કહેવાની તે! જરૂર નથી, તેમા પણુ ખાસ કરીને 

એક સુસવમાન તરીકે આ દારૃની ગમ્મતમાં ભાગ લેવાની મારી ઈચ્છા 

નથી આથી દ્ર અહિથી ચાહત્યો ન્નઊંછુ આમ કરવુ એ હું મારે ધર્મ 

સમજ છુ છતા મીરખાન અતે ખીન્ન મારા મિત્રો આપ ખુદાવન નામદા- 

રતે મારા વતી સારી ગમ્મત કરાવશે એવી મને પૂહી આશા છે ” મુ- 

રાદ્ના બીન દુગુણોમા દારૂ એ મુખ્ય હતો હાલ અત્રે તે વધારે સારા 

અને લહેઝતદાર હોવાથી તેણે એટલે! બધો પીધો કે, એ ધડી થર્ધ નહિ 
એટલામા તે ઘોર નિદ્રામાં પડી જમીત ઉપર ટળી પડયો! ઔરગઝેમે 

દારૂથી ને અસર કરવાની આશા રાખી હતી તે આ જ હતી ” તમારા 

સ્વામોની સુખ નિદ્રામાં ખલેવ ન થાય માટે ખહાર જવ ' એવે બહાતે 
તેના નેકર ચાકરોને બહાર કાઢી મૂકી મીરખાતે તેની કઠાર અતે સમશેર 
લઈ લીધાં થોડી વારે તેને નિદ્રામાથી જગાડવાતે ઔરગકઝેમ આવ્યો તેણે 
દ્વિનખાનામાં આવી મુરાદયક્ષે આખો ઉઘાડી લા સૂધી ડેસવા માર્યા 
પછી તિરસ્કાર પૂર્કક થોડા તુચ્ઠ વચને કલ્યા--“ શરમ છે તતે નાદાન, 
તેં જગતમા અ#ર્તિ કરી તુ એક પાદશાહ થઇ આવે  દુરુણુ રાખે છે 
આ નણ્શે યારે લોકો મારે અને તારે માટે કેવા વિચાર બાધશે * આમ 

ખોની તેશે પોતાના માણુસાને કહ્યુ કે, “ જવ આ છાકટાતે તેની શરમ 

ભરેલી હાલતતે ઊંધી મઢવા માટે ઓરડામાં લઈ નવ ' ઔરગઝેમતા 

મુખમાથી આ હુકમ નીકળતાજ પાચ છ માણુસો તેના ઉપર ધશી ગયા 

અને મુરાદે બહુગ્મે યુમા પાડી તથા આનાકાની કરી તેમ છતા સુસ્કેદાટ 

બાંધી અદર લઇ ગયા મુરાદમક્ષતા લાગતાવળગતાના નણુવામા આવતા 

તેમણે હોહા કરવાનો તથા દ્વાનખાનામાં જવાને ધયત્ન કર્યો પણુ ઔર 
ગગ્રેમના સુવહીથી મરેવા મુરાદમક્ષના તેપખાનાના ઉપરી અલ્લાહૂ-કાલીએ 
તેમતે આખ દેખાડી દાખી દઈ ટાઢા પાક્યા છાવણીમાં વાત પ 
સરતા કેટવાક સિપાઇએ કઈ હિગચાલ કરવા લાગ્યા અને ઔરગઝેયના 
તખુમાં જઇ તેને એ વાત વિડે વધારે ખાતરીધી પૂછવાનું સાહસ કરવાની 
કેમ્લાક લોમા ધૂમ ધૂમ કરવા વાગ્યા પરતુ તેમતે જણુદવવામાં આવ્યું ૩, 

*મુરાદગઘ્વે ઘણો દારૂ પીધો છે, ઘેનમાં તે બેભાન યઈ ગયે! છે અતે 
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જેમાં આવી સદૃતે નઠારી ગાળા 'દેછે. ખાણાપર બેટેલાસામાં કોઈ, 

પણુ એવો માણુસ નહતો કે, જેતે એણે ગાળે! દીધી ન હોય, એ!રગઝેમ 
સુહાના ઉપર તૈણે ગાળાતેો વરસાદ વરસાન્ને! ઇતે।. ડેકામાં માત્ર એટલુંજ 
કે, તે ખહુ છાકટો થઈ ગમે! અતે વશ રજા નહિ થારે તેતે ત્તૂઇલ એ!- 

રડારમાં સુતાડયો છે. વટાણામાં ભાત આવર્તા પાછો તે જમ રતો તેમ ત- 
મારે પાદશાઇ થશે. * એક તરફ જ્યારે સિપાઇઓને આમ સમનવવામાં 

આવતા હતા યારે ખીજી તરક મોટા મોઠા અમલદારને આગાજતક વ 

ચતો અપાતાં થતાં. તેમતે મોરી મેરી પલ્વીએ ઉપર ચઢાવવાની આશાએ 

અને કેટલાકનાં માં પૂરવામાં આવતાં હતાં. ખરા સિપાઇઓને તો તે ને 

તેજ વખતે તેમતા ચઢેલા પત્રાર આપી દેવામાં આવ્યા અતે આખી 

રાત એવી ઘુક્તિએ! ચાલી કે, સવારમાં કઈ ગડબડજ થઈ ત હોય એમ 

છાવણી નાગી, પછી મુરાદ્બટ્ષતે એઝલવાળી અભાડીમાં ઘાલી એરગઝેમે 
દિત્હીતા રસતો! પકડયો. દિલ્હી આવ્યા પછી નદી વગ્ચે બાંધેલા સવીમગટતા 
કિલ્લામાં એ નિભોગી શાટનનદાને તેશે કેદ કથી 

દારાની પૂડ પડડવી. 

શાથ આખળાસ ખોજાએ સહેજ ગરબડ કર્યા સિવાય તમામ લસ્કર નેવી 

ગોઢવણુને આધીત થયું. ઔરગઝેમે મુરાદ્બક્ષતા લશ્કરને પોતાના લસ્કરમાં 

દાખલ કર્યુ, હવે આપણે દારાની તરક નજર ઝરી” લાહોર પહેગી મિલો 
તથા ખેશીએ સાથે તાં ક્લિબધી કરી લઈ નચિત્ત થવાને વિચારે તે 

જ્યારે તેણી તરફ કુચ કરતો હતે સારે ઔરમઝેબે એની પૂઠ પકડી. 

ઔર્ગરેબની ધમાલથી તે લાહોરમાં પોતાતે વિચાર બર લાવી સયો 
નહિ. એક વિચારે તેને મુલતાત ભણી વધતુ પડયું પરતુ યાંય ઔરગન્રે* 

બતી તરરિત હિલચાલોથી તે દરીને દામ ખેસવા પામ્યો નદિ, બુદ્ધિ અને 
ચપળતા તો ઔર્રગઝેબના બાપના જ | માર્મારની ગરમી પડતી હતી તેની 

પણુ દરકાર કયો વગર તેવું સૈત્ય રાત્રિ ધ્વિસ કુચ ઠરતું હતું લસ્ઠરતે ઉ- 
ત્સાહમાં રાખવા માટે તે છડી સવારીએ સૈન્યની બે માઈલ ખાગળ ચાલ્યા 

કરો, આ વખતે સાધારખુ માણુમ કરતાં કાધપિખ રીતે મારી મુસાફરી તૈ 
કસરતો સસ્તો, સકેડ પાકો ફેોદ્લે અતે બેકા પાણીથી તે તરવાની કેતે, ગન 
દઉં નતિં પણુ પધારી ત ટોય તારે માવ જમીન ઉપર સતો હતે! 



મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયેલા છેહ્યા ખડતો ઇતિહાસ પપ 
“-્્ઝ્કય્--ઝક- 

આ દેશના રાજ્ય પુરૂષોના મત પ્રમાણે લાહોર છોડ્યા પછી દારા 

કાબૂલ તરફ ઉતયી નહિ એ એણે મોટી ભૂલ કરી કાખૂવ તરક જવાની 

તેતે સખત શિખામણુ મળી હતી, પરતુ હમેશની માકક તેણે ગણુગાર્યુ 

નહિ આ વખતે હિદ્સ્તાનના સત્તાધારી ઉમરાવોમાતો એક નતો ઉમરાવ 
મોહોગતખાન કાખૂનનો અમીર દતે, અને ઔરગઝેમની સાથે તેતે જરાએ 
બેસતી નહતી તેની પાસે દરા હજર કરતા પણુ વધારે મરણીયા માણુસોનુ 

લસ્કર હતુ અને તેએ, યુસમર્ગ પ્શીઅન્, અને અફગાન લોક સામે થ 

વાતે તરત તૈયાર થાય તેવા હતા દારાની પાસે પૈસાની છૂટ હતી એટલે 

સાથી એને ખીન્ન માણુસ મળી શકત, તયા મોહોગતખાન ધણી ખુશીથી 

તેની ધારણાને ઉત્તજન આપત કાખૂન4 જવાથી યુસબર્ગ અને પર્શીઆની 

સરહદ ઉપર અવાત અને થાથી પણુ તેને સારા આશ્રય મળત પઠાણુના 

પાદશાહ શેરખાને હરાવીને કાઠી મૂકેલા હુમાયુએ પર્રીઅનોની મદદથી પુત 
શ્ય મેળવ્યુ હતુ એ દાખતો દારાએ ભૂલી જવે। ન્નેઇતા નહતો વિદ્દાન 
અને દીર્ધદષ્ટિવાળાઓઆની સલાહ હશી કાઢવી એ એ અભાગી શાહનાદાતો 
જતિ સ્વભાવ હતો ડાબૂન તરફ જવાનુ માડી વાળી તે સિંધ તરક 
ઉતયૌ અને સિધુ નદની વચ્ચે બાંધેલા ધસિદ્ટ અને મજબૂત ટાટાબકરના 
કિલ્લામાં જઈ આશ્રય લીવો 

દ્ારાતા વલણુની ખબર પડતા ઔરગઝેમે જાણ્યુ 8, હવે તેની પાછળ 

જનુ એ વધારે ઉપયોગી નથી દારાનાં પગલાં કાખૂલ તરફ નથી એમ 

જાણુવામા આવતા તે ભયકર બનાવ બનવાના ભયથી મુક્ત થયે! અને 

દારાની પાછળ સાત આઠ હજર માણુસ આપી પોતાના દૂધભાઈ મીર 

ખામાને મોકલ્યો પછી જેવી ઝડપે આવ્યો હતે! તેવીજ ઝડપે આગ્રા તરક્ 
પાછે વળ્યો પોતાની ગેરહાજરીમાં રાન્યનગરમાં શુ થયુ હશે અથવા રું 

નહિ થાય તેને માટે તે ધણ્ાજ ચિતાતુર રહેતો હતે! તેના મતમાં એમ 

થયા કરતુ કે, વખતે જશવતસિ અથવા જયસિહ જેવા બળવાન રાશન 
ઝ પાદશાહતે ખદીખાનામાથી છોડી મૂકરો, કે વખતે સુલેમાન શિકેા 

અને શ્રીનગરતે। રા” તેના પહાડી પદેશમાથી લશ્કર લઈ ઉતરી આવશે 

જુ, પછી સુનતાન સુઝા કદાપિ અઝ આવવાની હિમત ધરરો તો! પછી કેમ 
થશે ? ઔરગઝેમની અધુરે કામ લેવાની રીતથી ને આવા અણિના વખતમાં 

સહજ પણુ ખટપટ થઈ તય તો તેની શી દશા યાય તે વતિચાસ્વા નવુ છે 
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, )»વી ઝડપે ઔરંગઝેમ લારાની પાછળ ગયો, હતે! તેવીજ ઝડપે સુ- 
લતાનથી લાણેર તરક જતાં, ચૂટી કહાડેલા ૪૦૦ વા પ૦૦ રજપૂત સિ- 

પાઇએ(તે લઇતે રાજા જયસિહતે પોતાની સામે આવતો સાંભળી તે 
આશ્ચર્યપી ચકિત થયો, જયસિ'હનતો પાદશાહપ્રતિતા અસતુરાગ ધ્યાતમાં 
લઈ ઔરગઝ્ેમના મતમાં વિણાચૂટા થવા લાગ્યા, તેણે એમજ અનુ- 
માન કર્યું 8/ જયસિંહ રાન્ન આ અવસરતો લાભ લઇ કોઈ સારી યુક્તિ 
કરીને પોતાના પૂજ્ય પાદશાહતે, આ પમાણે તેના ઉપર અકારણુ બળાહાર 

અતે ફરતા કરી બંદીખાતામાં સડાવનાર દુદની ગુલામગીરીમાંધી છોડાવશે 
જ.,રાજળ જયસિહે આ સવારી ઔરંગકેમને કેદ કરવાને માટે આરભી 
હતી અતે એમ માનવાને પણુ કારણુ છે કે, થોડા દ્વિસ પર ઔરંગઝેગને 

ખખબર મળી હતી કે, તે લ્હીમાં છે તેમ છતાં આટલી ત્વરાથી તે આજ 
અહિ બીજે શૈ કારણે આવ્યો હેય ? માતસિક ધૈધે અતે નિશ્રયાત્મક ખુ- 
ડ્વિના ખળેજ એરંગઝેમ માથાપર ઝઝુમી રહેલા ભયમાંથી બચી ગયો 
શજા સામે! મળતાં તેણે ગભરાટ કે ભય દેખાડયો તહિં, પરતુ ષસત્ન 

મ્રુખે તેની સામે ચાલ્યો ગયોઃ. રાન્નને સામાં આવવાની ઇશારત કર્તા 
તે બોલો કે, ' સલામત બાશદ રાજાજી | સલામત બાશદ બાબાજી! ' પછી 
સમાગમ થતાં તેણે કલુ કે, “ હું તમને મળવાને માટે એટલો બધો આ- 
તુર હતો તે તો મારૂ મતજ જાણે છે. લડાઇતોા અત આવ્યે! અતે દારા 
પાયમાલ થઇ જઈ આમ તૅમ નાશભાગ કરૅ છે. એ બહારવટીઆની 

પાછળ સે મીરબાબાતે મોકલ્યો છે અને તે તેની ચોઠમાંથી છટકી જવા 
પામશે નહિ,' આમ કહી ઔરગકેમે પોતાની મોવીની માળા અયત 

માન અને વિનયતી નિશાની દાખલ રાન્ન જયસિહના ગળામાં તાંખી, 

પછી તે બોલ્યો ક, “ મારૂ લસ્કર થાકી ગધેલું છે એટલે મતે સપૂર્ણ 
આશા છે કે, તમે સત્વરજ લાહોર તરફ ફૂચ કરી જસો ડારણુ કે સાં 
કાઇ જતતી હિલચાલ થવાતે! મને ભય છે, હુ તમને લાહેરતી સબેદારી 
આપી બધી વસ્તુ તમારા દાયમાં સોપું છું. વળી થોડા વખતમાં આપણે 

મળું પણુ જૂદા પડીએ સાર પહેવો સુલેમાત શિકોકનો ફોસ કાઢવા 
માટે હું તમને ધન્યવાદ આપું છુ દ્વીતખાન કયાં છે અતે કયાં ગયે ? તેને 

શી શિક્ષા કરવી તે મારે «તણુનુ ન્તેઇએ. ભલે લારે ડવે આપ લાહોર 

તરક્ સિધાવે, સવામત ખારાદ. * 



મહાન્ મોગલનતા રાન્યર્માં યયેલા છેલા બડતો ઇતિકાસ પ૭ 

દારા તાતાળકર્ આવ્યો. ખુદ્દિ અતે એકનિશ્રયતે માટે પ્રસિટ્ થ- 
ચેલા એક ખોજાને તેણે ક્હ્વિની સુબેદારી આપી. પદાણુ અને સૈયદ લે- 
જાતે સૈન્યમાં અને પોર્ગ્યુગીઝ, દ્રેન્ચ તથા જર્મત લોકને તેણે તોપખાનામાં 
રાખ્યા. આ યુરોપિઅનોતે શાહજદાની નોકરીમાં રહેવાતે માટે લલચાવવાર્મા 

આવ્યા હતા, અને એટલા સધી તેમતે વચન આપવામાં આર્યા હતાં કર 

જ્યારે તે પાદશાડ થશે યારે તેઓ યુરોપિઅન છતાં પણુ તેમને ઉમરાવની 

પદવીએ ચઢાવવાર્મા આવરો દારાતી પાસે હજી પુષ્કળ સોનુ રૂપુ હતું 

નગદતે કિધ્યા્માં મૂઝ બે અથવા ત્રણુ હજર માણુસ સાચે દારા સિંધુને 
રસ્તે આમળ ચાલ્યો. સપાઠાબધ માર્ગ કાપતાં કચ્છમાં થઇતે સુજરાત- 

ના પાટનગર અમદાવાદર્માં# આવ્યો. મસ્કતના માચીન રાજએતા વશતો 

અને ઔરંગઝેમતો સસરો! શાહનવાઝખાત આ વખતે અમદાવાદતો સે 

હતે, સબા ચતુર અને સભ્ય દતો પણુ ગએેક યોધ તરીકે પ્રસિદ્ધ નહેતે!. 
મોજ શોખને તે ગુલામ હતે. એક સારા લસ્કરના સપન હુમવાની સામે 

ઠકર લે એવે! મજબૂત કિલ્લો અમદાવાદની આસપાસ દતે1. મનની તિર્બ- 
ઊતાથી ક પછી ઓચિતા ચમકી જઇતે શાહનવાજે દારાતે અદ- 
કરાવ્યો નહિ ઘણા માનથી તેને શહેરમાં લીધો અને એટલે! ખધે લટી પડવો 
જુ દારા તેના પ્રેમમાં લેવાઈ ગયો. જયસિહ અતે ખીન્નરજપૂત રાજાએ એ 
પોતાથી ખને તેટલા લસ્કર સાથે મદદ આપવાના પત્રો! લખ્યા હતા તે 

દારાએ તેને કપટબા* ન્નણ્યા છર્તા ખતાવી દીધા અને પોતાનું હઘ્ય ઉઘાડી 
મોતાતી દરેક યુક્તિથી તેને વાકેક્ કર્યે. 

એરંગરેબની સુશ્કેલીઓ, 

દારા અમદાવાદર્માં આવી તેને! ધણી થઈ પડયો છે એમ સાંભળ- 

વાર્મા આવ્યું સારે ઔરગઝેય બહુજ આશ્ચર્યે પામ્યો અને ચુચવણુમાં પ- 
ડયો. તેતે ખખખર હતી ક દારાતી પાસે નાણુ!ની છૂટ છે અને તેના મિત્રે 

€૪ નહિ પણુ રાજ્યથી ખેદીલ થયેવા બીશ્ન રાળએ। પણુ તેતે આવી 
ઝક 

9 એક જુન નગરના ખડિએરપર અહમદરાહે સતે ૧૪૬૩ની સાલમાં અમદા- 
વાદ વસાવ્યુ હતું ૬૬-૧૭ મી સીદીમા હિંદુસ્તાનના સુખ્ય નગરોમાં અમદાવાદ ઘષ્ું- 
જલત્ય અને સુદર હઉ પ્રાચીનખડિએર ઉપર એટલે સિદ્ઠ્રાજના પિતાએ વસાવે- 
લા કણીવતી નગરના ખ ડિએરપર હાલત રાહેર વસાવવામાં આવ્યુ હણ 

૮ 



પૃટ ર બર્નિયર્તે! ધવાસ# : , 

મૂછીશે ગુજરાતર્સાં અમદાવાદ જેવી લાગની જગાર્મા દારાતે “સદટ ન 

થવા દેવાને માટે તેશે જાતેજ તેની પુંઠ પકડવી નેઇઝઞ એમ એ 
રગઝે4 સમજતો હતો; પરંતુ શાદજહાનતે આમ્ાતા ક્થિમાં બંદીવાન 
રહેવા દઇ અમદાવાદ જેટલે દૂર દેશાવર જડયું એતે મોગ્ય લાગું નહિ? 
વળી જયસિંહ અને જશવંતસિંહ જેવા બળવાન રાશ્તએ ની સુલકમાં થઇતે 
જવું પડે,એ પણુ ભય ભરેલું હતું. આણી તરફ એક મે(ટા અને બન- 

વાન લસ્કરની સાધે સુલતાત સુઝા દિ તરદ આવતો હતે, અતે અ" 
લહામાદ સધી આન્યાતા સમાચાર ઔરંગઝેબતે ધેડાજ દ્વિસપર મળ્યા 

દતા. શ્રીનમર્તા રાન્નની મદદથી “સુલેમાત શિકોહે એ લડાઈમાં ભાગ 
લેવાતી તૈયારી કરી છે એમ પણુ જાણુવાર્મા આવ્યું હતું. આમ ચારે ત્તર- 
કથી ઔરંગકેબ સુંચવણુશ્નાં આવી પડયે! હતો; પરંતુ ધણું! વિચાર કર્યો 
પછી તેણે દારાને શાહનવાજતી પાસે રહેવા દઈ ગગા ઉતરીતે “ આગળ 

વધેલા સુલતાન સુઝાની સામે ચરી જવાને! મનસુબો કયી, ન (7 
ખાજુઆ નામના એક નાતા ગામતી પાસે તળાવના કેનાશપર લાન 

ગતી જમા ભેઈ સઝાએ છાવણી નાંખી હતી, ઔરંગઝેબની તે વાઢ જેતા 
હતો. સાડાચાર માઇલને છેટે એક નાતી નદીપર તે પડેલો હતો.” મે 
અવણીએની વચ્ચે લડાઇતે ચોગ્ય મોટુ વિશાળ રણુસંત્રામ હતું, એ- 
રગઝેમ લડાઇને માટે આતુર હતો. -આવી પહેોગ્યાનતે ખીજે. દહાડે સાર 
માન આ પાર રાખી ઔરગઝેય સામે પાર ગયો. અભાગીયા દારાતા પ્રતિ- 
ફૂળ રૈવથી અમાીરનાં બૈરી છોકરાં મુક્ત થયાં દતાં અતે તેને પણુ લવે 

ઔરંગઝેબના ચુભતે માટે કેદ પડી રહેવાની _ જરર ન હતી, અમીર- 

જમાલ તૈતાથી જેટલું શેમુ કરી શકાય તૈટલું લશ્કર લઇતે યુદ્ધ ચવાવું 
હતું તેજ દિવસે સવારમાં ચરગઝેમતે આવી મળ્યો. સવારના પણેરમાં 
લડાઈ ચાલી પણુ રણુસંમામર્માં નહિ પડવાને ઇરાદે સુલતાત'સુઝા શતુ- 
એપના હુમલાતે ભયકર કતલ કરીને પાછા વાળતો! ગયે. ઔરંગરેબની સુશ્કેન 
લીએ વધી પડી. સુઝાનો વિચાર એવે! હતે! કે, પસદ કરેલી અતે ક્દ્વે* 
બંદીવાળી જગામાંથી ચાવતા સધી બદર પડવું નઠિ. રાઝ થાકીને ઉતાળાની 

ગરમાને લીવે નદી તરદ પાછા ફરશે એટલે તેમતાપર ડુર્ટી પડી સહજમાં 
જય્ મેળવાય, ઔરગઝેમ સઝાનો આવો વિચાર છે એમ જણી ગયેલો 
હવાથી પાછે! પડષા નહિ પણુ પોતાના લસ્કરતે સેમ બતે તેમ આગળ 



તરહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયેલા છેલા ખંડના ઇતિહાસ, પછ 
--------ઝકક

્્્્્્ૂૂ 

વધારવાની છડે લઈ બેઠો, વળી એટલામાં દુકાળમાં અધિક માસ જેવું ચ- 

ચું અને એક નવીજ બાબતના વિણાચૂટા કરાવે તેવા સમાચાર તેને પહો- 

માડવામાં આવ્યા. 

ચોડા' દ્વિસ ઉપર સદ્ભાવના દેખાડી મિત્રતાર્મા આવેલો જશવંતસિંહ 

રજા તેનાં થોડા માણુસા પર છાવણીમાં ડુંટી પડયા છે, અને લશ્કરી 

સરજામ તથા તીનેરી ઉપર લૂટ ચલાવે છે એમ એને 'ખબર મળી, વામે 

વાત ચાલી, અતે એશિયાખંડના વતનીઓમાં સજ બને છે તેમ સિપાઈ- 

જ્નામાં ગભરાદ ફેલાયો અને ચારે તરક ભય વધી પડયા. અણિતે વખત, 

ખાવી રલ હતે] છતા ઔરંગઝેબે ધીરજ છોડી નહિ. પાછા કરતાં સધળી. 

આશાઓ ધૂળ મળશે, એવા વિચારધી તે દારા સાથે થયેલી લડાઇની મા- 

કૂક પરિણામ સધી દઢ રહેવાને રિયર થયો. એક નિશ્રય થઈ તે રણુસંત્રા- 

મમાં ઉભો! રલે; પરંતુ પ્રતિપળે લસ્કરમાં વધારે અને વધારે ફાટફૂટ થતી, 

ગઈ, સુલતાન સુઝા આવા અણુધાયા લાગતે! લાભ લેવા વધારે નર્થી 

હુમલા કરવા લાગ્યો એવામાં ભોગનેગે એક તીર્ વાગવાથી ચૌરંગઝેબતો 

મહાવત લોથ.થઈ પૃથ્વીપર પડયો, હાથી નિરકુશ થઈ ગમે, અને ભય 

ઘણાજ વધી પડ્તા ઔરંગઝેમ તેનાપરથી ઉતરવાની તૈયારીમાં હતો એઠ- 

લામાં પાસેન લડતા અમીર જમાલે મોટા ધાંટા કહાડીને તેતે કહ્યું 9, 
“હજરત ! આ દક્ષિણુ નથી વિચાર કરે! વિચાર,” અમીરે આંખો દ્વિસ ભ- 
કેર યુદ્ધ કરી. લોકને આશ્ચર્યમાં નાંખ્યા હતા, હવે સાંજ પડવા આવી હતી. 

અને બાજી હાથમાં રહે તેમ નહેતું તેમ છતાં અમીરે હાથી ઉપરથી ઉ- 
તરી ભહા ભર્યકર કામ કરતાં એરંગઝેબતે ચેતાવી દીધો. ચારે તરક વિ- 

ચોર કરતાં ઔરગઝેમ છેવટની દશાએ પહેઃચી ગયો થતો! તેના સૈન્યની દશા 

અને/નશીખને। મામલે ઉપાય રહિત ચઈ પર્ડયા હતાં અને દરેક ક્ષણે તે 
પોતે શત્રુના હાધમાં જઈ પડવાની રાહ ન્નેતો હતે પરતુ ભાવિની પખળતા 
વિચિત્રજ છે. અમીરતાં વચનથી તેને પાછું ધૈ્ય આર્વ્યું અને તે હાથી ઉપર 

એેશી રહ્યા. થોડીજ મિનિટમાં તેતે વિજય મળ્યો અતે સમુગદની લડા- 

જમાં દારાની માકક સુઝાને પણુ પે!ાતાના જીવ બચાવવા માટે રણુસં્રામ- 

માંથી નાશી છૂટકું પડષ. દિ 

વધારે તરાથી શત્રુની પાછળ પડવાના વિચારે સુલતાન સઝા તેના 

હાથી ઉપરથી નીચે ઉતર્યો અને દારાની માફક માયે ગયો. તેતે હાથી પર્મી. 



૬૦ બ્્તિયરનો પવાસ. 
ઇત્ન્ઝ્ડડ્ડડ 

ઉતરવાની સલાહ આપનાર ફૂટેલો હતો કિધા તિ તે કરી શકાય' તૈમ 
નથી, અહ્યા-વરદિ-ખાન તામતા માણુસે કાલિલ-ઉછાની માદૂદ તૈતે હાથી 
ઉપરથી ઉતરી ઘોડેસવાર થવાની સલાડ આપી દંવી. કેટલેક દૂરથી તે સ્ુ- 
ઝાતી તરફ દે(ડી આવ્યો અને ટ્રથીજ બે દાય નડી તેને કહ્યું ક, €- 
ઝરત [ આ થાકી ગયેલા ઠાથીપર ખેશી રહી આપ શું કરવાતે માટે ને 
ખમેમાં પડે છે? તમે જેતા તથી કે રાત્રુવું છા આમ તેશ વિખરાઈ 
ગયું છે, હવે નૈ આપ વિલ કરી તૈમની પુંક નહિ પકડો તો મોટી ભૂવ 
કપ ભાટે પાછળપી જસ્તારે પશ, આપ નામવર લોડેસ્સાર પાવ અતે 

ચાપ લિહિના તષ્પર્ બેડ છો એમજ જણા. દારંતે સંબંધે જેતર બન્ઝું 
ઈલ વેંમ આજ પણુ સુલતાન સઝા હાથી ઉપરથી હેકો ઉતરતાં લસ્કરમાં 
ત પફ્ાતા સમાચાર ફેલાઈ ગયા અર્ત ફરીતે ગોઠવાય તહિં તેશ સૈન્ય દેન 
દશ વિખરાઈ ગું. 



મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયેલા છેલ્લા બડને પ્તિઠાસ. ૬૧ 

ણુવામાં આવ્યું કે જે લસ્કરને તેણે હરાવ્યું હતું તેને કંઈ વધારે માર પડયે 
ન હતો અતે આસપાસના રાજાઓની ઉસ્કેરણીને લીધે તે પ્રીતે બળવાન 
ચઘું જય છે અતે સુલતાન સુઝા ગંગા અને જમુનાના સંગમ ઉપર આવેલા 

અલ્યાબાદતા કિલ્વામાં પોતાની મેળે વધારે દઢ થતે। જાય છે. 
આવા અણિના વખતમાં એઔરંમઝેળતે પોતાના માત્ર ખે માણુસોપ- 

રજ વિશ્વાસ રાખી શકાય તેમ હતું. એક તેને વડો શાહન્નદ્દો અતે 
ખીજે અમીર જમાલ. મોટી રાજ્ય સેવા બજાવનારના મનમાં કેઠલેક કાળે 

રજ્યલોભ ઉત્પ્ન થાય છે અને તેને મળતું કળ ઓછું પડે છે. વળી 

વડા શાહન્નદાને માટે આમ્રામાં શાહજહાન સંબંધે બનેલા બન!વથી પણુ 

તેના મતમાં તેની નિરંકુશતા વિષે વિચાર ઉત્પન્ન થયો હતો. અમીરને માટે 

ઔષરંગઝેબતે તેની ખુદ્ધિની તિવ્રતા અતે હિમ્મત માટે માન હતું. તે તેને વ- 

ખાણુતો પરંતુ તેના એ ચુણાથીજ તેને ભય અને અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થયે।. 
અમીરની પાસે અપાર ધત હતું, જર્રના ખનાવેમાં કેવી રાજ્યનીતિએ 
કામ લેઝ્ઠું તે તે નણુતો હતો, આ બધા ઉપરથી ઔરંગઝેબે એમ ધાર્યુ 
જુ જેવો એ મહા પુરૂષ છે તેવી તેની આશાએ પણુ મોટીજ છરે. સા- 
માન્ય માણુસને આવા વિચાર થાય નહિ, અને થાય તે। ગુંચવણુ પડે પણુ 
ઔરંગઝેમ સંકડામણુમાં આવે તેવો નહતે.. તેણે એ ખેઉતે દરખા- 
રથી દૂર રાખવાની યુક્તિ કરી. એક મોઢા લશ્કરનો સેનાધિપતિ બનાવી 
અમીરતે સુલતાન સુઝાની પુંઠે મોકલતાં તેણે કહ્યું કે, “અમીર હઝરત 1! 

બંગાળ ન્ટ્વા વિશાળ દેશની સૂળાગીરી હું આપને આપું છું એટલુંજ 
નહિ પણુ તમારા પછી તે તમારા વંશન્નેને આપવામાં આવરે એમાં 
શકા રાખતા નહિ. તમારી અમુલ્ય અતે જીવતા નતેખમ જેવી સેવાઓના 

ખદલામાં તો ડું કંઇ જ કરતો નથી. આ કૂલ નહિ ને ફૂલની પાંખડી જેવી 
તમારી છુજજ માત્ત છે. જ્યારે તમે સુઝાતે હરાવસો યારે હું તમને 

માર-ઉધ-ઉમરાવની “પદવી આપ્રવા ધારૂં છું. 

સલતાન મહમદને તેણે માત્ર એટલુંજ કહું કે, “ને તારે વે! યાદ ર- 

ખવાતું છે કે તું મારા વડે શાહજાદે] છે. તું ખીશ્ત કોધની વતી લડવા 

જય છે ગેમ તારે ધારવું નહિ. તે આજ સધીમાં બહુ કર્યું છે પરંતું જ્યાં 

સૂધી સુલતાન સુઝાની ધારણા! નિષ્ક્ળ ન્નય નહિ લાં સધી તેં કરશુંએ ક-* 
ગુ નથી એમ ધારે. તું તેને તારા કબનનમાં લેવાની પેરવી કરજે અને 



દન અર્નિયરતો પવાસ. 

ઉતરવાની સલાહ આપનાર ફૂટેલો હતો ક્િધા નહિ તે કહી શકાય તેમ નથી. અહા-વરદિ-ખાન નામના માણુસે કાશિલ-લકાતી માફક તૈતે હાથી 
ઉપરથી ઉતરી ધેડેસ્વાર થવાની સલાહ આપી દતી, કેઠલેક દૂરથી તે સુ" 
ઝાતી તર દેઈડી આવ્યો અતે દૂરથીજ બે દાથ જેડી તેને કહું 8, હ- 
ઝરત | આ થાકી ગયેલા ઠાથીપર ખેશી રહીં આપ શું કરાતે મારે ને" 
ખમમાં પડા છો ? તમે જેતા નથી ક શત્રનું ઇળ આમ તેત્ર વિખરાઈ 
ગયું' છે. હવે ત્તે આપ વિલન કરી તેમતી સુંડતહિ પકડો તો મેડી ભૂવ 
કવ માટે પાછળથી પસ્તાવે! થશે, આપ નામવર પૉડૅસ્તાર ચાવ અને 
આપ દિલ્હીના તખ્નપર બેંષ છે એમજ જાણે!” ઘરને સંબંધે સમ થતું ઉતું તેમ આજ પણુ સુલતાત સુઝા હાથી ઉપરથી હેટ ઉતરતાં લરકરમાં 
તે પાયાના સમાચાર રેલાઈ ગયા અતે ફેરીતે ગોઇવાય નહિ તેમ સૈન્ય દે!- 
દા વિખરાઈ ગર્યું. 

બરંગઝેમના ઓચિતા જયથી રાજા જરાવંતસિહ લેના માલમી સં" 
લુટ્ટ થઈ સ્વદેક્ષ તરફ જવાને માટે આગ્રે આવ. જરાવંતપ્રિંહ આએ 
આવ્યો સારે શહેરમાં ગેની બૂમ પડી રહી દતી કે, ઔરગઝેતર દાયો છે 
અતે તે તથા અમીર જમાલ કેદ પકડાયા છે, સુલતાન સઝા વિંજમી લરક- 
રની સાપે સપાટાબંધ આગે આવે છે. ઔરંગઝેમતા મામા, અને આમાના 
ચણા ચાઇસ્તખાતે આ બૂમને ખરી માતી અને જરાવતસિહ આવ્યો સાર 
ર અપાર ભયથી તેણે ઝેર પીવાની પેરવી કરી. ઝેરથી ભરેલ પ્યાલો વેશે 
ઘાધર્માં લીધો પરંતુ જતાતાતી બીબીસ્ાએ વગમાં પડી તે રોળી નંખાન્યો, 
બે લ્તિસ પછી ખરી ખાબત આમાર્માં જણાઇ તે ઉપરથી કહી શકાય છે 
8 ને રાન જસવ'તસિજે હિમ્મતઘી કામ લીધુ દાત તો. તૈણે સાદા 
નતે બંદીખાનામાંધી છૂટો કયો હોત; પરંતુ ખરી બાખત તેની નસમાં ટે.- 
વાને લીધે તે હિમ્મત ધરી સડો નહિ. છેરટ તે પ્રથમતા વિચારા પ્રમાણે 
પોતાની રાજ્યધાતી તર૬ ચાલી ગયે. 

જશવતસિદ4 રું કરદો % છું નહિ ગવી ગ્ર્ગઝેમતે ગિત થને જ- 
તી હતી અતે પતિપન તે આમાર્માં નંડ થાતા સમાચાર સાંભળવાની વાદ 
જેતે. દતોઇ સુલનાત સુછાતી પાછળ જાનું આધી તેઝે કડી વાનું અને 
શંઘ આમા તર૬ પ્રયાણુ ક$. અમા આસા પછી પેડ ત્વિતે તેતા કન 



મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયેલા છેલ્વા બડને ઇતિદાસ. ફરજૃ 

ણુવામાં આવ્યું કે જે લસ્કરતે તેણે હરાવ્યું હતું તેને કંઈ વધારે માર પડયો 
ન હતે! અતે આસપાસના રાશ્તએની ઉસ્કેરણીને લીધે તે ફરીને બળવાન 
ચતું જય છે અને સુલતાન સુઝા ગંગા અને જમુનાના સંગમ ઉપર આવેલા 

અહ્દામાદ્ના કિલ્લામાં પોતાની મેળે વધારે દઢ યતે। જાય છે. 

આવા અણિના વખતમાં ઔરંગઝેબને પોતાના માત્ર ખે માણુસોપ- 
૨જ વિશ્વાસ રાખી શકાય તેમ હતું. એક તેતો વડે રાહજાદો અતે 

ખીન્ને અમીર જમાલ. મોરી રાન્ય સેવા ખશવનારના મતમાં કેટલેક કાળે 
રાજ્યલોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને મળતું ફળ એઓળછું પડે છે. વળી 

વડા શાહુન્તદાને માટે આગ્રામાં શાહજકાન સંબંધે ખતેલા બન!વથી પણુ 

તેના મતમાં તેની નિરંકુશતા વિષે વિચાર ઉત્પન્ન થયે! હતે. અમીરને માટે 
એષરંગઝેબને તેની ખુદ્ધિની તિવ્રતા અને હિમ્મત માટે માન હતું, તે તેતે વ- 

ખાણુતો! પરંતુ તેના -એ રુણાથીજ તેતે ભય અતે અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થયો. 
અમીરની પાસે અપાર ધન હતું, જર્રના ખનાવોમાં કેવી રાજ્યતીતિએ 
ફામ લેવું તે તે નણુતો હતો. આ બધા ઉપરથી એઔરગઝેમે એમ ધાર્યું 
કૃ જેવો એ મહા પુરૂષ છે તેવી તેની આશાઓ પણુ સો૩ટીજ હરો, સા- 
માન્ય માણુસતે આવા વિચાર થાય નહિ, અને થાય તે। ઝુંચવણુ પડે પણુ 
ઔરંગઝેબ સંકડામણુમાં આવે તેવો નહતો. તેણે એ ખેઉતે દરખા- 
રથી દૂર રાખવાની યુક્તિ કરી. એક મોઠા લસ્કરતો સેનાધિપતિ બનાવી 

અમીરને સ્રુલતાન સુકાની પુંઠે મોકલતાં તેણે કહ્યું કે, “અમીર હઝરત ! 

બંગાળ જેવા વિશાળ દેશની સબાગીરી હું આપને આડું છું એટલુંજ 

નહિ પણુ તમારા પછી તે તમારા વંશનને આપવામાં આવશે એમાં 
શકા રાખતા નહિ. તમારી અમુલ્ય અતે જીવના નેખમ નેવી સેવાઓના 
ખદલામાં તો હું કેઈ જ કરતો નથી. આ ફૂલ નહિ ને ફૂલની પાંખડી જેવી 
તમારી ખુજજ માત્ર છે. ન્યારે તમે સુઝાતે હરાવશે] યારે દું તમતે 
મીર-ઉલ-ઉમરાવની -પદ્વ્રી આપવા ધારૂં છું. 

સુલતાન મહમદને તેણે માત્ર એટલુંજ કહયું કે, “ને તારે હે યાદ રા- 
ખવાતું છે કે તું મારા વડે શાહજાદે છે. તું ખીશ્ત કેઉઇતી વતી લડવા 

જાય છે ગમ તારે ધારવું નહિ. તૈ આજ સધીમાં બહુ કર્યું છે પરંતું જ્યાં 

સૂધી સુલતાન સુઝાની ધારણા નિષ્ક્ળા જાય નહિ સાં સધી તેં કરુંએ _ક-. 
ડુ નથી એમ ધારજે. તું તેતે તારા કબજામાં લેવાની પેરવી, કરજે અતે" 



દર્ બૃતિયરને પ્રવાસ. 

યાદ રાખજે દે આપણા શત્રુમોામોં તે સૌથી વધારે અકથ્ય અને બળવાન 
શત્રુ છે. ' આથલું કહી એરંગઝેબરે સુલતાન મઠમદ તથા અમીરને ઉમદા 
સિર્પાવ આપ્યા અતે કેઠલાક હાથી ઘોડાની ભેટો કરી. ઔરંગઝેબ કઈ 
ગાજ્યો જાય તેવો ત હતે, આલું કર્યા છતાં પણુ તેતે તેઓનો વિશ્યાસ 
આવ્યો નહિ. તેમતી ચોટલી પોતાતા હાથમાં રાખવાતે માટે પછી તેણે 
સુલતાન મહમદતી ખેગમ, ગોવળકોંડાના રાજાની રાજપુત્રી અતે અમી- 

રતા એકના એક શાહજદાને પોતાતી પાસે રાપ્યાં. વહુને પોતાતી સાથે 

શખવાના કારણુમાં એમ જણાવ્યું કે આવી મોઢા કુળની સ્રી લસ્કરતી 

સાયે હોય તો કોઈ વેળા લડાઇના કામમાં આડખીલી રૂપ થઈ પડે અતે 

અમીરના શાહનનદાતે રાખવામાં એમ જણાવ્યું કે, અમીરખાત જુવાન છે 

અને જુવાન રાન્ય કુમાર ઉપર ગએતે ધણી ધીતિ છે, ઉપરાંત વછી તે તેની 

કળવણી ઉપર નાતે દેખરેખ રાખવાને માટે આતુર છે. એઔરંમઝેબે ખર 
જેતાં તો! માવળકાંડાના રાજાતી પુત્રી અતે સુલતાન મઠમદની બેગમ તથા 

અમીરતા પુત્ર અમીસ્ખાતતે એ ખે સરદારોની તિમકહલાલીની આંટમાં પે! 

તાતી પાસે રાખ્યાં હતાં. ? 

પશ્ચિમ બંગાળનો રાજન રખેને તેની જમીન પચાવી પડી સામે! થા” 
એવી સુલતાન સુક્રાનતે તિરતર ચિ'તા રહેતી દતી. તેણે અલ્હાબાદથી પો 
તાની છાવણી ઉપાડી અને પટના તથા બનારસ થઈ છેવટ તે બંગાળર્ત 

કુંચી જેવા ગંગા નદીતા તીર ઉપર આવેલા અતે પર્વત તથા જંગલેર્ 
વચ્ચે ભર્યકર ધરેશમાં આવેલા મોંઘીર નામતા ગામમાં આવીને છાવ- 
ણી નાંખી. વિશ્રાંતિમાં ખલલ પહાચાડવાને માટૅ અમીર જમાલ અલ્હા* 
ખાદધી દક્ષિણાત્તરે ગંગા એલંમશો એવા ભયથી તૈણે આમ કર્ડ હતું. અ- 

હી મોંધાઇમાં સ્થિર થવાના વિચારે તૈશે કેદ પાડી રાહેરતી આસપાસ 
ઉઠી ખાઈ ખોદાવી. આ ખાઈ બર્નિયરે મ્ેટર્લાક વર્વ પછી નતેઈ હતી. એ 
“બાઈ શહેર નદી અને છેક પર્વત સધી લાંબી દતી. એ મકખૂત જગામાં 

રહી તૈ શક્તી વાટ નતો દતો અતે ગંગા ઉતરવા સંબંધે પણુ યાં રહી 
તકરાર ચલાવવાનું તેશુ ધાર્યું હતું; પરંતુ જ્યારે તેતા ન્નણૂવામાં આવ્યું કે 

ભમીર ૬માક્ર અતે સુશતાત ભહમદ પદાર્ડી પદેશતાં રાશ્તએ ને ડેછીતે 
બંમાળની રાન્યધાની રાજમદાલ તરફ કુચ કરે છે અને લસ્કર તો] માત્ર 
તૈને શૂવાવો ખવરાવવાને માટેજ નદી ક્તિરા ઉપર ફરતુ રાખવામાં આગ્યું 



મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થયેલા છેહ્ષા ખંડને ઇતિહાસ. દડ 
ઝઝ્ઝ્ઝડઝઝ-ઝ્ઝઝઝઝઝઝઝ્કક 

છે યારે તે ખહુ ચક્તિ થયો. જે આમ થયું તો તે બૅમાળની બહાર 

નીકુળ જશે. આથી તેણે પોતાને માટે મજબૂત કરેલી જગા મૂડીતે રાજ- 

મહાલ તરફ પ્રયાણુ કર્યું. ઘણી સુસીબતો વેડી તે તેમના પહેલો સાં જઈ 

પરાશ્યો. રાજમહાલર્મા ખાઈ ખોદીને સારી કિલ્લેબંદી કરી લેવાનો 

તેતે વખત મળ્યો, કારણુ કે ન્યારે ઔરગઝેબના સેનાપતિએના જણુવામાં 

આવ્યું કે સુઝા રાજમહાલકાં છે યારે તેઆ નીચાણુને રસ્તે મોટી તોપો 

અને લશ્કર્ લેવાતે માટે ગયા હતા, તોપો! મળી અને લશ્કર ભેગુ થયું 

લારેજ તેમણે સુઝાતી સાથે વિત્રહ માંડયો. સુઝાએ ઘણી ખહા#ૂરીથી પો- 

તાને! બચાવ કયી પરંતુ જ્યારે અમીરની ભારે તોપે!ના મારા સામે તેતું 

ગારાતું કિલ્લેબંદી કામ પડી ભાગવા માંડયું યારે તે, “આગળ આવતા ચે.- 

માસામાં મારા એકે આરો નહિ રહે' એવા વિચારે ખે મોટી તોપેને 

હાતે થા પડી રહેવા દઈ ર્તોવાઈ રાજમહાલમાંથી નાશી છૂટયો. છુપું લ- 

ક્કર પોતાના ઉપર ટુટી પડવાની બીકે શત્રુઓ પણુ તેની પાછળ પય્યા નહિ; 

અને વહાણું વહાતાં વહાતાં તો એવા સખત વરસાદ આવ્યો કે રાજમહાલ 

છોડી સઝાની પાછળ જવું એ અમીરને બીલકુલ યોગ્ય લાગ્યું નહિ- જુલા- 

હં, આંગણ, સપટેમ્બર અને અડમ્રેબરમાં જે ભારે વરસાદ પડે છે તેજ 

વરસાદતી એટલે ચોમાસાની એ શર્આત હતી. હિંદુસ્તાનમાં ચોમાસામાં 

પાણી ભરાઇને રસ્તાઓ એવા અગમ્ય યઇ જાય છે કે લસ્કર કુચ કરી 

શકતું નથી અતે આ વખતે તો! તેમાં એવો! વરસાદ આવ્યો કે અમીરને 

રાજમહેલમાં તંખુ નાંખી તેમાં લસ્કરતે રાખવાની જરૂર પડી. અમીર વ- 

ર્સાદ્ને લીધે રાજમહાલમાં રહ્યો તેની દરમિયાન સુઝાને પોતાને ઠરી ઠામ 
ખેસવાની જગા અતે લસ્કર એકટુ” કરવાને પ્રસંગ મયા, દક્ષિણુ બંમાળમાંથી 

ઘણાક પોડુંગીઝ લોક તોપો! સાથે તેને આવી મળ્યા. જમીનની અસત ફૂળ 

ડુપતા યુરોપવાશીએને આ દેશમાં આવવાને લલચાવતી હતી; તેમ પરટે- 
શીએને પોતાના રાજ્યમાં વરસાવવા માટે તેમને ઉતેજન આપવું એ સુઝાતી 

મૂળાથી જ રાજ્યનીતિ હતી. પોર્ટુગીઝ મિશનરીઓને ખાસ ડરી તે ખહુ 
ચહાતે!, તેમતે રચે સાં દેવળ બાંધવાની અને ખોંધ કરવાની તે આશાઓ આ- 
પતે. આ યુરાપીઅન લોક ખરેખર મોગલના શાદન્દાને સારી મદદ કરી 

શકે તેમ હતું કારણે યુરોપના અને અત્રે જન્મેલા તથા 3ેટલાક કેન્ચ વગે- 

જ મળાતે એકંદરે આઠ નવ ઘન્નર માણુસની દક્ષિણુ ખંગાળમાં વસ્તી હતી. 



જુ ર અર્નિયરનો। પ્રવાસ. 

શજમહાલમાં ચોમાસુ રહ્યા. લાં અમીર જમાલ અતે સુલતાત મન 
હુમદ વચ્ચે અણુબનાવ થયો, સુલતાન મદમદે આખા સૌન્યવું આધિપય' 
હેય એવી સત્તા ચલાવા માંડી અને અમીર તરફે તિરસ્કારતી નજરે જેવા 
માંડયું, પિતાના તરફ તે એદલી અધી કાળજી રાખતો નથી એમ તેતા વ- 
તત તયા વચન ઉપરથી જણાવા લાગ્યું અને વળી તે પોતે પણુ ગર્વથી કહેવ! 
લાગ્યો ક “મારૈ લીધેજ આમાતો ક્લ્લિ હાય આવ્યો એટલે હાલ રાજ્ય" 

ગાદી મળી તેને માટે એરંગઝેમ ને કેઇઇનો પણુ એસિંગણુ હોય તે! તે 

મારોજ એસિગણુ છે? આ વાત ઔરંગગ્રેમતા નણુવામાં આવી સારે 

અમાર પાદરાહના હુકમથી કબજે મતે કરી લેશે તે! ભોગ મળરે એવા શકથી 

છેવટ શાથજદો સુલતાત મહમદ યોડાક હજુરીઆઓતી સાથે સુલતાત 

સુઝાની તરફ જતે! રલ. તેની તોકરીમાં દાખલ થવાતું કહેણુ મે!કલાવ્યું ષ- 

રહુ સુલતાન સુઝાએ, આ ઔરંગઝેબ અને અમીરની યુક્તિ હચે એમ ધારી 

મણમદતે। વિશ્વાસ કયો નહિ અને તેતાં વચને! ઉપર પણુ વજન મૂડયું નહિ. 
તેથે તેને પોતાની સાથે રાખ્યો પણુ કંઈ સોંપ્યું નહિ ઉલટે। તેની ઉપર ન્નપજે 
રાખવા માંડયૈઃ, સુઝાતા વર્તતથી મહમદ વડા ધ્વિસમાં જ કાળી ગધા 
અને પોતાની હવે કેવી દશા થશે તેના ભયમાં લાચારીએ પાછે! અમીર 
જમાલને શરણે ગયે. અમીરે તેતે ઘટતા માનથી આવકાર આપ્યો અને 
ગઈ શુજરીને માટે માદ આપવાનું વચન આપ્યું, 

ધણા જણુ કહે છે કે, ઔરંગઝેબતા કહેવાથીજ સુલતાન મઠમદ સુ- 
લતાન સુઝાની પાસે ગયો હતેદ કારણુ કૈ ઔરંગઝેબ ગમે તેવા પોતાતા પુત્ર 

ઉપર આવતા ન્તેખમે પણુ સુઝાને! નારા કરવાના કાવતરામાં પડવાતે ખુશી 

હતો.આ વાત ખરી કિવા ખોટી હો; પરંતુ એટલું તો ખરજ છે કે ચરંગ- 

ઝેમ પાતાના રાદજાઘને કબજે કરવાતે માટે એકાદ માખબેસણાની વાટ જેયા- 
ડરતો હતો, આવે! લામ પ્રળતાં ને શાદજદાને કોઈ સલામતી ભરેલી જ 
ગાએ લઈ જવા ઇચ્છતો હતો. સુલતાન મહમદ પાછે રાજમદાલમાં અ- 
ભીરની પાસે આવ્યો છે એમ ખબર મળતાં ઔરંગઝેબે તેતા ઉપર એક પત્ર - 
લખ્યો અતે તેમાં તેને એકદમ દ્ટી આવવાનો હુકમ કયો. સુલતાન મહ” 

મણા ભાર નહોત કે તેન હુકમતી અવમખુતા કરે. તરતજ તે દિલ્હી તર 
ચાલી નીકન્યો. આ અભાગિષો શાટ્તદો જ્યારે ગંગાને સામે પાર આવ્મો 7 



મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં ચયેલા છેદ્વા બતો. ઇતિહાસ. દપ 

હારે જેમ્ મુરાદખક્ષતે કેદ કર્યો હતો તેમ કેટલાક હથીઆરબધ માણુસોએ 

તેતે પણુ કબજે કરી લીધો અતે જતાતાને માટે વપરાતી અખાડીમાં ખે- 
સારી ગ્વાલીઅરના કિલ્લા તરફ ફૂચ કરી સુલતાન મહમદને તેની જીદગીના 

ખાફી રહેલા દિવસે! પુરા કરવાને માટે ઔરગઝેમે ગાવીઅરમાં કેદ કરાવ્યો! « 
આ પ્રમાણે મોટા શાહન્નદા મડમદને કખને ડર્યા પછી ઔરગઝેમે 

તેના નાતા શાહન્નદા સ્રલતાન માજીમને કહ્યુ કે-“તારે તાગ મોઠા ભાઇની 

માકક મોદી મોટી આશાએ રાખવી નહિ, રાજ્યકાર્યભાર ચલાવવો એ 

બહુ ખારીક કામ છે રાજઓતે છેડાઈ જતા વાર્ લાગતી નથી. તુ નને 

ડહાપણુથી તહિ વહુ તો તારી પણુ તેના જેવી જ ગતિ થશે શાહજહાતે 

જેમ જહઠાગીરતે અને શાહજહાનના દીકરાઓએ જમ તેતે પજવ્યો તેમ 
ઔરગઝેય તેના દીકરાએથી પજવાય એમ ધારતે। જ નહિ મારા હાથમાંથી 

રાજ્ય પડાવી લેવાય એમ ધારવુ નહિ? સુલતાન માજીમની રીતભાત એવી 
હતી કે તેના પિતાને શક લઈ જવાતું કર્શુએ કારણુ નહોતુ વિષયાસક્ત 
માણુસો યુક્તિબાજ અને પહોચેલા નથી હોતા તેમના ખોલવાપરથી 
પણુ તેઓ રાજ્યલોભી નથી જણાતા ઔરગઝેમ કદી સત્તા અને માનતે 

માટે ખેદરકાર અથવા ધર્મદાનતે માટે વધારે કાળજીવાળા જણાયો નથી 
વિચિક્ષણુ માણુમા આમ છતા એમ માને છે કે ખહુશ બાપના ગુણુ દીક 

રામા ઉદય પામે છે. સુલતાન માજીમતુ મન રાજ્ય સત્તા તરૂ ઢળતુ હતુ 

ગએ વિષે આગળ ધણા ઉદાહરણો મળરો, હાલ તો આપણે બીન્ન અગણના 

ખનાવો ભણી જઇએ 
જ્યારે આમા અને દિલ્હીમાં આ પ્રમાણે વર્તમાન ચાલી ૨હ્રા હ્તા 

લારે સુલતાન સુઝા બગાળમાં એક ઠેકાણે રહીને પોતાને સ્વાર્થ સાધવામા 
"શકાયો હતે. અમીર જમાલ ગગાના કિનારાએપર આમ તેમ ફયા કર- 
તો હતો આ ખધો વખત ઔરગઝેમ આગ્રામાં પડી રહો હતો મુરાદ 

ખક્ષતે ગ્વાલીઅરના કિલ્ષામા મોકલાવી દિલ્હી જઈ ધણા ઉમગથી તેણે રાજ્ય 

લગામ પોતાના હાથમાં લીધી, દારાતે રાજરાતમાથી કાઢવાના વિચાર તેના 

ક્રગ્વાથીઅર-મોગલોાના રાજકમારોને કેદ રાખવાનુ ખદીખાનું હતુ ઘણા ૨0- 

હન્તદા અને રાહન્તદીઓ તેમાં જ પોતાની છ દગી ગાળતા હતા સને ૨૬૭૬ના ડીસે- 
સ્મરની પ મીએ સુલતાન મહુમદ તેમા મરણ પામ્યો હતેો1 આબીસીનીઆના ર।જકુ” 
મારાને પણુ એક પહાડી કિલ્લામાં કેદ રાખવામાં આવતા એમ્ રાસેલાસમા કહેલુ છે. 

છ 



દદ બાનિયરતો! ધવાસ. 

મૃતમા થયા કરતા હતા પરતુ આગળ જણૂાવેવા કારણુને લીધે એકે પગલ 

ભસયુ નટોતુ છેવટ તેની અગાધ ખુદ્દિ અને ચાનું રહેલા ચઢતા ભાગ્યે 
તેતે ગર્વ વાતે જય અપાવ્યો 

જરવતસિહ રાજાએ પોતાના ગત્યમાં આવ્યા પડી ખાજીઆની લૂ- 
ટમાથી આણેને! પૈમા મોટા અને બળવાન નૈત્યની ભરતી કરવા પાધ્ળા 

ખર્ચવા માડયો દારાને તેણે લખ્યુ કે “ને તમે આશા ઉપર ઘેરો લઈ 
જશે! તે! મારા તમામ મૈન્યુ ગાથે હું તમતે અમેર મુકામે આવી મળી 
શ રુજરાતમાં દાગએ પણુ પસદગીનું તો નહિ પરતુ ઘણુ લસ્કર એકં 

કર્યું હતુ અને લડાઇએ જતા જશવતસિહ મિવાય ખીજ પણુ ધણા રાજાઓ 
તૈને આવી મળવાની આશા હતી આવા વિચારે આખરે દારાએ અમદાવાદ 

શડયુ અતે અન્મેર- તગ્પૂ પ્રયાણુ કરવા માડયુ અજમેર આમ્રાધી સાત 

આઠ દ્વિસતે રસ્તે છે દારા થા આન્યો પણુ જગવતસિહે પોતાતુ વચન 

પાન્યુ નહિ ભાવિતુ વનણુ -નૌરગઝેમ તરક 2ળતુ જેઈ જ્યમિહ રાજાએ 
તૈતા પક્ષમાં ભરાતું પમત કર્યું પોતાના મતતે અતુસરી તેણે જરાવતસિહ 

રાજને પણુ દારાતા પક્ષમાં ભળતો અટમાવવાતે માટે પોતાથી બન્યું એ 
ઢલ ક્યું તેશે જશવતસિહને નીચે પમાણેને। પત્ર લખ્યો 

જારાતા પડતા ભાગ્યમાં ઝપનાવવામા તમે રે સ્વાર્થ ધારે છે, તે 
છુ સમછી શકતો તથી આગ્રડ રાખ્યાથી દારાનુ સારૂ થશે નહિ અને ત 

સે વચવેગળ સકકુટુબ પાયમાંત થઈ જશે! યાદ રાખે કે ઔરગઝેવ 
માફી આપમૈ નહિ હુ પણુ એક તમારા જેવો દેશી રાળ છુ અતે ત 
ભને એમ જણાનુ છુ કે, તમે આવા ઝઘડામાં ઉતરી નઘઇમુ ર”પૂતોનું 

રત પાડશો! નકિ તમારા પક્ષમાં બીન્ન રાનઓને બોનાવવાને ઝુડે તમે 

ન લેતા, એમ કરવાતા સાધન તે! મારી પાસે પણુ છે અ બાભત આખા 
ઠિડ્સ્તાનતે લમતી છે માટે ૪ને પાઢળધી એવવવાનો ઉપાય તથી એવા 

અતે ઘોડી વારમાં આપ્યા હિદુશ્તાન ઉપર સર્વત્ર સળચી ઉઠે એવા ઝધડાને 
ષજ્વલિત કરવાની તમને એકલાતે છૂટ નથી વિદ્યેષમાં એટલુંજ કે ને તમે 
દારાને છેડી દેરો તો એઔરંગઝેવ ગઈ શુજરીને મનમાથી કારી નાંખશે 

# અજમેરમાં #હાગચીર અને શાહજહાન ધણી વાર ઉટેતા હતા ઇંગ્હ ડના જે 
ઈમ્સ રાન્તા પ્રતિતિધિ સર મોમસરોને અન્મેરમાં જહાતીર પાદશાટે ?૬૫ર 4 

ડિસેમ્ભરમાં ધણા માનઘી મુલાકાત આપી હતી. 



શહાન્ મોગલના રાન્યર્માં થયેલા છેલ્લા બડતે! ઇતિઠાસ. ૬૭ 
-----------:-:-ઝઝ--ઝ--ઝ---ઝ----- 

ખાજીઆથી તમે ને લૂંટ લાવ્યા છે તે પાછી લેશે નહિ અને વધારામાં 

તમતે ગુજરાતની સુખેદારી આપશે. તમારા દેશતે લગતા ગુજરાત જેવા રે- 

શતે મારે તમે તુલના કરને. ગુજરાતમાં તમે સંપૂર્ણું શાંતિ અને સલામ- 
લીર્માં રઠી શકશે. વળી આ જે જે બાખત મે તમને જણાવી છે તે સાચી 

છે, હું તમને તે ભરી પુરીને મગે યાં સંધી વચમાં પડું છું. તમને તે બધુ 

મેળવી આપવાને માટે ખાત્રો આપું છું પછી શું?' આ રીતે જયસિંહ 

રાશન જશવંતસિહને દારાતે આશ્રય આપતો દૂર રાખી કામેલ ઔરં- 
ગઝેબના સમસ્ત સૈન્યની સાથે અજમેર આવી દારાની સનન્્સુખ છાવણી 

તાખી પડયો. 

દો દેવાયલા અતે ઉધે રસ્તે દોરવાયલા દારાને માટે આ પ્રતિઠાસ 
વાંચનારને પણુ દયા તે! ઉત્પન્ન થતી હરો જ. જરાવંતસિંહ ઉપર રાખેલે વિ- 

શ્વાસ જ્યારે ખાટા પડયો યારે ખાજી સુધારવાનો વખત રલે નહેતે।. તે 

સહેલથી અમદાવાદ તરક ઉતરી પડયો હોત પરંતુ આ વખત ઉતાળાને હુ- 
તો અને તેમાં અધુરામાં પુરો મારવાડમાં દુકાળ ચાલતે। હતો. તે 

પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરી શક્યો નહિ. અમદાવાદ પાંત્રીસ દ્વિસ- 
તે રસ્તે હતું. આટલો બધો લાંબો માર્મ અતે તે પણુ જશવંતસિહ- 

ના લાગતા વળગતા ર્ાજઓનાં રાજ્યોમાં થઇતે જવાતે! હતો. વળી 

નવા અને તાજ લસ્કરવાળા એરંગઝેબ નળ પુંઠે કળિયુગની માફક પા- 
છળ લાગેલો હતે. આખરે દારાએ વિચાર કર્યો કે, “વીર મરણે મરવું એ- 

જ વધારે સારં છે દારા ખરેખરી બાખતથી અજાણ્ હતે।, ન ધારી શકાય 

તેવે સ્થળે અતે માનવામાં પણુ આવે નહિ તેવા પ્રપંચ તેની સામે રચા- 
યલા હતા. અમદાવાદને! સુબા શાહનવાજ ખાન જે દારાતે વહાલો થઈ 

તેના પેટમાં પેશી ગયો હતો તેણે ઔરંગઝેબની સાથે પત્ર વ્વવહાર રાખ્યો 
હતે. દારાના મતતી તમામ વાત અને તેની હિલચાલ તેશે પોતાના જમાઈ 
જરગઝેમતે જણાવી હતી. આ વખતે પણુ તે અજમેરમાં હતે. લડાઇમાં 

એ દમલબાજ દારાને હાથે કપાઈ ગયો અથવા એમ કહેવાય છે કે, ઔ[રં- 

ગઝેમના લશ્કરને! એક નેકર * દારાની સાથે પત્રવ્યવવડાર રાખતો હતો 
તેણ પોતાની ખાખત શાહનવાજ ખાનની મારફત ઔરંગઝેબના ન્નણુવામાં 
આવશે એવા ભયથી તે નિમકહરામને મારી નાંખ્યો. ગમે તે રીતે મુવે!” 

પણુ મુવા તો ખરો જ તો હવે એ દગલખાજતા મરણુ માટે વધારે પિ- 



૬૮ બર્નિયરતે। પ્રવાસ. 

જણુ કરવાનું પ્રયાજત નથી, દારા અમદાવાદ આવીને રતો વાર્થીજ જે 
તેણે પોતાના શુનેચ્છકઠાની સલાહ માતી હોત અને શાહતવાજ ખાનનો 
વિશ્વાસ ન રાખ્યો હોત તે! કામ બમડયું ન હોત. 

લડાઈ સવારતા નવ અને દશની વચ્ચે શરૂ થઈ. ઉંચી અતે મોર- 
ચાતી જગ્યાપર ગોઠવેલું દારાનું તોપખાનું પથમ મોટા અવાજથી છૂટવા માંડયું, 
પણુ એમ કહેવાય છે કે, એ તોપો માત્ર ખાલીજ છુટતી દતી. આટલી 
બધી હદ સૂધી પોતાનાં માણસે! ફુટેલાં છે એમ દ્યરાતે ખબર નહેવી. 
લડાઇતું વર્ણુત કરવાની જરૂર નથી. જે આને લડાઇતું નામ આપીએ તો તે 

લડાઈ નહિ પણુ પપ'ચથી પૂર્ણું એક નાશકારક ઉત્પાત છતે. વાંચનાર 
દગો કેવો સજડ રચેલેો હતે તે એટલાથીજ સમજી જશે કે પહેલી ગોળી 
છજી તો ભાગ્યેજ છુટી ઘરો એટલામાં રાન જયસિંહ દારાની સત્યુખ આ- 
વીને ઉભે! રલો અતે એક અમલદારને મોકલી તેતે કહાર્વ્યું ઝ, “ને તમારે 
બદીવાન થતા ખચડવું હમ તો રણુ છોડીને ચાહ્યા જવ.? ગરીબ બિચારા 
દારા આવા અણધાર્યા અતે ગોચિ'તા બતાવથી એવે ત્રાસ પામી ગયે કે, 
સરસામાન માટે પણુ કઈ બરોભસ્ત સ કરતાં એકદમ જીવ લપ્નને રણુમાંથી 

નાશી ગયે, ને સકડાધણુમાં તે આવી પડયે! દતે! તેને લક્ષમાં લેતાં તે 

બિચારા બૈરી છોકરાંને લઇતે નાસવા પામ્યે! તેમાં પણુ જયસિહતો 
ઉપકારી હતે।. જયસિહના હાથમાં બધુ હતું. પાદશાહ જાદાઓને અપમાત 

આપવું એ કેઠલું નેખમ ભરેલું છે તે જયસિહ સમજતો! હોવાથીજ તે 
માન આપીને વત્મ. 

દુ:ખીઆરા અને આતુર દારાને અમદાવાદ જવાય તો! ત્યાં બચા* 
વતું સ્થાન હતું. તેણે તછુ અને નિય ઉપયોગના સરસામાન વગર્જ શત્રુના 

મદેશમાં મુસાફરી કરવા માંડી. અઅમદાવાર્દ અતે અજમેરની વગ્ચેતો પ્રદેશ 

ધશુાખરા રજપૂત રાજાઓને છે. ઘરાની સાથે માત્ર બે હજર માણુસ હ" 
તાં. મારમારનો તાપ-પડતે! હતો અને કાળી લેક વારવાર લૂંઠને માટે 
તેતાપર ડરી પડી ત્તેનાં માણસોના ૪૧ લેતા હતા. થોડાં માણુસની સાથે 
મુસાફરી કરવૉ એ તેના જેત્રા પાદશાહજાદાને માટે ભય ભરેલું હતું. કોળી 
લોક હિ'દિસ્તાનમાં*ધણુજ ગ્રામ્ય, અભણુ અને ટંગધડા વગરના લૂટાર લેક 

ગણાય છે, ધણાંક દઃખ “વેડયા “પછી દારા છેવટ અમદાવાદથી એક મજલ ટૂર 

આવી મહેચ્યે. વળતી સવારે અમદાવાદ પહોચી નવા રૌન્યની ભરતી કર" 



પ 

મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં થમેલા, છેલા બ'ડતે] ઇતિઠાસ. દઇ. 

વાતી તે હાંશમાં હતો'પરતુ પરાજિત અનેઃ અભાગિયા માણુસોની આશાઓ 
ડવચિતજ પુરી પડે છે. 

_. ધારાએ જેને અમદાવાદતો કિલ્લે સોંપ્યો હતો તેજ માણુસે હમણાં, 
કાં તો ઔરંગઝેબતી ધમ૪ીથી ડરી જઇતે કે કાંતો તેનાં સારા સાર્રા વચ-- 
નોથી લોભાઈ જઇને ગમે તેમ પણુ પોતાના સ્વામિતે! પક્ષ સદતર છેડી દીધો 
અતે દારાને।વાગેલામાં વાગ્યા જેયું, કરવાતેઃ એક પત્ર લખી તાફીદ આપી 
%) “તેશુ શહેરની પાસે આવવું, નહિ. દરવાજા તેની" સામે બંધ કરવામાં 
આવ્યા છે અને નગરના માણસે! હથિયારબંધ થઈ તેતે નગરમાં આવતે।ઃ 
અટકાવવાને તૈયાર થયા છે.” હિ'લનો મુસાફર પોતે કહે છે કે, આજ ત્રણુ 
દ્તિસ થયા ડું #દારાતી સાથે દતો. આવા વિકટ માર્ગમાં દારાની સાથે કા" 
ઈ,વૈદ ન હોવાથી અને વૈદની જરૂર પડવાથી તેણે મતે.પોતામી સામે 
રાખ્યો હતો. અમદાવાદના સુખાને તેને પત્ર મળ્યો તેની પહેવી રાતે તે 
તેણે મતે કાળીએ!, મારી નાંખે નહિ માટે જતાનાવાળી કતાતોના' પડદામાં 
સુવાડમે! હતો. આ ઉપરથી તમારા જણુવામાં આવશે કે, હિદરતાતના મે!- 
ટા' લોકો પોતાની) સો, માટે કેટલા બધા અદેખા હોય છે. દારા કેવી ખ- 
રાળ હાલતમાં હતે! તે જષાવવાતેજ હું આ લ્ણું છું. બીજ દિવસે સવારે 
ધરાના હાયમાં સુબાનો પત્ર આવ્યો સારે બેગમાએ એકદમ ત્રાસ અતે 
દ્યા ઉપજે એવીં કીકીયારી પાડી અને દરેક જણુની આંખમાંથી શાંસૃતી 
ધારાએ ચાલી. અમે બધાં ગભરાટમાં બાવરાં બની,ગર્યા અતે સુંગે મડે 
ગમગીનીમાં એક ખીન્નના મોં સામુ ટમર ટગર જેવા લાગ્યાં. માધે આવી 
પડેલા ભયમાંથી કેમ મોકળા થવું એવા!વિચારમાં ગુમ થઈ ગયેલાં અમે પ્રતિ* 
પળે' મોટા વિચારમાં પડી જતાં હતાં, સ આ પત્ર વંચાયા પછી આભા 
બની ગયાં હતાં. દારા જીવતે! મુવા જેવો થઈ તડયો હતો. બેભાન જેવી 
છાલતમાં ધડીમાં તે આમ કહેતો,, ધડીમાં આમ કરે! એમ સચવતે! અતે 
ગભરાયલા જેવો થઈ ઘડીમાં એક સામાન્યમાં સામાન્ય સિપાઇતી પણુ સ- 
લાહ લેતો ઘતે.. તેને ચારે તરક નિરાશા જણાઈ * ડું એકલો અહીંથી નાશી 
જાઉં' એમ પૂછવા લાગ્યો પણુ ડયાં જવું ? હવે વિલંબ 'કરવે! એ નાશનું 
ફારણુ થવું. 

૭ માન્સીઅર બનિયર સુરતથી આમે જતાં રસ્તામાં મથમ દારાતે મળ્યો છુત્તો. 
ફ્ારાની બેગમ માંદી દવી તેનુ તે ઔવપ કરતે હતે1. 



૭૦ ખૂર્નિયરને। પ્રવાસ. 

જેઠલો વખત ડું એ શાહન્તદાની સાચે રલે તેટલા વખતમાં તે! અગે 
એક ક્ષણુ પણુ વિરામ લીધા વગર ચાલ્યાજ કરતા હતા, તાપ ઘણે પડતો 

હુતો તેમજ ધૂળ પણુ એટલી ખધી ઉડતી હતી કે સૈ કાયર કાયર થઈ 
જતાં. ગુજરાતના ત્રણુ બળદોમાંથી એક ખળદ વાટમાં મરી ગયો, ખીજ 

મરવા પડયે(, અને ત્રીજો થાકતે લીધે આગળ ચાલવાને અરાકત થઈ પડધે(, 
દારાની બેગમતા પગર્મા એવી ખરાબ ન્તતનેદે રોગ થયેલો હતે કે તે મને 
તેની તોકરીમાં રાખવાતે માટે ઘણાજ આતુર હતો. તેણે મારી ગાડીને 
માટે બળદ ઉંટ અને ઘોડો મેળવવાને માટે ધશે। શ્રમ લોધો પણુ તેથી 
ક વઠ્યું નહિં. દારા આ ધમાશે સત્તા રહિત અને વગસમ વગરતો થઈ 
ગયો હતો. ન ચાલે આખરે ટું પાછળ રલે] અતે ચારસે અથવા પાંચસે 
ઘોડેસ્વારની સાથે શાહન્નરો મારાથી દીલગીરી સધધે જુદે! પડયે(. જુન 
દા પડતી વખતે અમારી આંખોમાં આસું આવ્યાં. દારાની સાથે મોનેયા 
અને રપૈયા લાધેલા ખે હાથીઓ ઠત). તે તાતાબકર તરફ જવાને ઈચ્છતો 
હતે, જે કમ” કઈ નકામાં 'જેવે] ન હતે, તાતાખકર જતાં આવતાં રેતીના 
રણુમાંધી તે સહીસલામત ચાલ્યો જરે એવી આરા નહોતી. તેની સાથેન 
નાં ઘણાં માણુસો અને એરો! કોઈ ભૂખથી તો! કોઈ થાકથી, કોઈ તરસથી 
તો કોઈ લૂંટારા કાળોએનદ હાયધી માયા ગયાં હતાં. ઘરા આ રૈવીતા 
રણુને પસાર ન કરી ગયે! હોત તે! પ્ણ સારૂ પરંતુ ફુબોગ્યે તે રેણુ ઉતરી 
પેલી પાર્ કચ્છમાં ગયે, ' 

કચ્છતા શવે તેતે ધણા સારો આવકાર રીધે. દારા તે તેની શાદ- 
જાદી રાવના કુવરતી સાધે પરણાવે તે! તે તેને લશ્કરની મદદ પખુ આપે 
એમ રાવે જણાવ્યું, દુઃખમાં દુઃખ યાય તેમ એક સામાન્ય ર1૭ પોતાતી 

બેટી માગે એ દુઃખ દારાને કઈ ઓછું લાગ્યું નહિ. દારાએ તે કનૂવ કર 
નહિ અતે આણી તરફથી રાજન જયસિંહે ૪મ પ્રથમ જરાવંતસિઉતે દરતે 
મદદ કરતો! અટકાવ્યો હતે! તેમ કચ્છ્તા રાવતે અટકાવ્યો. કચ્છતા રાવમાં 
તરતજ ટ્રેરાાર થઇ ગયો અતે ઘરા તે પામી જતાં પે!તાતા પાષ્યુ વેવાની 
જયસિહ જેવા રાળની દુણ કપટ ઝાળાધી ત્રાસ પામી તાતાભકર ₹તાને 

મારે કચ્છમાંથી પણુ નાશી છુટયે!. 
સારે મારી પોતાની મુસાધ્રીતો પણ લાંબો ટેગાલ લખવો છે તેક 

રું કરવાને માટે દું વાચકને આવી વાતોથી વપાયે કંઠમાં આપ ઘૂ. ડુ 



સહાન્ મોગલના રાન્યરમાં થયેલા છેલ્લા બડતો ઇતિઠાસ. ૭૧ 

લુ'ટારાઓના હાથમાં જઈ પડયો અને કેવી રીતે મ તેમને દ્યા ઉત્પત્ર કરી, 
સારી પાસેના પૈસા ખચાવી લીધા તે લખવાનું છે. મારા ધંધાને! ચમહાર 
ખતાવ્યો અને મારા ખે તોકરાએ પણુ તેમતે જણાવ્યું કે હું દારાના સિ- 
પાઇએના સપાટામાંથી મહા સકટે બચેલો છું. છેવટ તેમતા મનમાં દયા 

આવી. સાત આઠ દ્વિસ પછી તેએ મારા ગાડાતે બળદ ન્ેડી મને 
અમદાવાદના દરવાશ્નમાં સુઠ્ઠી ગયા. અમદાવાધ્ધી એક ઉમરાવને સ'ગાથ 

થયો તેની સાથૅ પછી ડું દિલ્હી ગયો. આખે રસ્તે, ગરીબ બિચારા દારાના 
લસ્કરતી તિશાઓની તરીકે, મરી ગયેલાં માણુસોનાં, હાથીઓનાં, બળદેનાં, 
ઘોડાના અને. ઉંદરના સુકાઈ ગયેલાં હાડ પિંજર અમારી દૃદિને દ્રવિભૂત 
કરતાં હતાં. 

જ્યારે દારા તાતાખકર તરક કુચ “કયેં જતે હતે! યારે બંગાળમાં લ- 

ડૉઈ ચાલતી હતી. સુલતાન સુઝા પહેલાના કર્તા વધારે બળવાન લક્ફરે 
એકડું કરવાના કામમાં લાગેલો હતે. બંગાળ ઘણે દૂર હોવા સાથે અમીર્ 
જમાલની ખુદ્ધિ ઉપર વિશ્વાસ રાખી ઔરગઝેય આગ્રાર્મા પડયો હતે. બ" 
શાળ તરક વધારે લક્ષ રાખવાની જરૂર નહોતી પરંતુ આગ્રેથી આઠ દ્વિસને 
જસ્તે આવેલા થ્રીનગરના રાજ સાથે સુલેમાન શિકોડ ઉતરી આવે તે તરક 
લક્ષ આપવાની વધારે અગસ હતી. બળવાન રાત્ર એળખવામાં અતે તેતો 

પ્રથમ પ્રતિકાર કરવામાં ઔરંગઝેબ ધણા ચતુર હતે. સુલેમાન સિકેહને ક- 
થરી નાંખવા તરક્ હાલ તેનું લક્ષ લાગેલું હતું. 

આ બાબતમાં ધાર્યું કરવાનો એકજ માર્ગ હતો! અને તે એ કે, જય- 

સિહ રાન્નની મારફતે શ્રીનગરના રાજન સાથે પત્ર વ્યવહાર ચલાવી સામ, 
દામ અને દડથી તેને 'ોડવો. જયસિહ રાનએ એ(રગઝેબના કહેવાથી શ્રી 

નગરના રાન્તતે લખ્યું કે, નને તે સુલેમાન શિકેોહતે કેદ પકડી આપશે તો 

તેને સારો બદલે આપવામાં આવચે. રાજએ તેને વચતે!પર વચને 
આપવા માંક્યાં તેમ છતાં પણુ ન માતે તે! તેતે ધમકી આપ- 

વામાં પણુ કચાસ રાખી નહિ. શ્રીનગરના રાજાએ જયસિદના ધણા પ- 

ત્રાતા પ્રત્યુત્તરમાં જણાવ્યું કે, “ મારાં દેશ અને રાજ્યપાટ જશે તોપણુ 
હું અમાતુવિક દગે! અતે વિશ્વાસઘાત કરીશ નહિ. મને રાજ્યપાટ ગ- 

યાને! ભય નથી પણુ કીતિંનો લાંગ્છન લાગવાને! ભય છે. શ્રીનગરતે। રાશન 

શ્રમણ્રીએથી અથવા વિનતતિઓથી પણુ ડગ્યો નહિ યારે એરગઝેબ તેના 



હર્ અર્નિયરતે! પવાસ. 

પહાડી પ્રદેશ સામે મોટું લર્કર લઈ ચઢી ગયે! અને તોપખાનાને ઉપયોગ કરી 
મોર્યાં પઠાડી સિખરપર ગોળા ચલાવવા! ર્માંક્યા. પહાડી ધદેશમાં આ રીતે 
માર્ગે કરવાતા તેના આ ઉપદાસ્યાસ્પદ ધયત્ન તરક હશી શ્રીનમરતે! રાજા 

બોલ્યો ક, “એક સૈન્યથી તો શું પણુ આર્વા આવાં અતેક હિર્સ્તાનર્ના લશ્કર 
આવે તોપણુ માર! પ્રદેશમાં માર્ગ કરવો! સહેલો તેથી 9” કેટલાક હ્તિસ સધી 
આવી મિથ્યા શાથા્રિડ કરી છેવટ ઔરગઝેમે પોતાતા સૈન્યતે પાછું 
ખોલાવી લીધું. સિ 

કેટલેક તિવિંસે દારા તાતાખકરથી ત્રણુ ચાર મંજલ દૂર પ્હોગ્યો! યારે 
તેના નતણુવામાં આવ્યું ક, ઘેરો નાંખીને પડેલા મીર ખાખાએ કિધ્ઞાતે છેક 
છેવમ્ની સ્યિતિએ પહાચાડી દીધે। છે. કિધ્ામાં ખોરાકી ખૂટી પડી 6તી. 
ચોખા અને માંસ બે રપિએ વોર વેચાતાં હતાં, બીજી ખોરાકીવી 
વસ્તુએ એટલીજ મોંધી યઈ ગઈ દતી. આટઆદલું છતાં પણુ ક્લિદાર 
અડગ રલે ઘે, તે વારંવાર સ્તુતિપાત્ર કામ કરતો અને હરેક રીતે પો- 
તાતું સૌર્ય, હિ'મત અને નિમકદલાલી દેખાડતો! હતો. શાંત અને એક તિન 
શ્રયવાન્ થઈ તે અસાર સ્રંધી ટકર લઈ રલે દતે. તે મીર બાખાની સાથે 
યુદ્ધમાં ડરતો નહિ તેમ એરગઝેયતી ધમઝીઓતે ગણુગારતો તહિ. 

તેતી સાથે લડાઈમાં ભાગ લેનાર ધણા કૂન્ચ લેકેોાએ મને ખાત- 

રીથી કહ્યું હતું કે, સભાની હિમત સ્તુતિપાત્ર દતી. ન્યારે તેને દારા આવે 
જી એવા સમાચાર મન્યા યારે તેશે સૈન્યમાં એદાર્ય ખતાર્વ્યું અતે શત્ર- 
સ્રોને હાંકી કાઠવાને માટે દરેક સૈનિક ઉત્સાહથી મરણીએ થઇને લડયે!, 
એપ્લા માટે કે, દારાને ક્ક્લા્માં દાખલ થવાતે] માર્મ મળે. પૈ!તાતા સિન 
શ્રાદ્ઓ કેવી રીતે રાજી રાખવા તે આ સુમો! યથાર્થ રીતે શણુતા હતે. 
વળો આ કિહેદારે ધણી ચાલાકથી હોશિયાર પ્રણિધીએ મારફત મીર છાનાતા 
પડાવના સિપાઇસ્રામાં એવી વાત કરાવરાવી કે ઘોર લંબાવવાતે માટે 
દાસ એક મોટા સૈન્યની સાયે અત્રે આવે છે. પ્રણિધોએએ ક્હિદારના કહા 
પમાણે વાત ઉડાડી અતે મીર બાળાના (સેપાઇગતે તૈનતી અસર પણુ થઇ. 
દારા ને ધીરજથી યાં આવ્મો હોત અને લડાઈ ચલાવી રાત તો દરબંડી 

ગમેલા મોર બાબાના સિપાઇએ સ્ડધાપડધા દારાની તરફ આવી ગયા છોત 

અને ખીન્ન ઢાંથી નાશી ગયા હોત. 



મઠાન્ સોગલતા રાન્યમાં,થગેલા છઠ્ઠા બંડતો ઇતિહાસ. ૩૩ 

દારા કોઈ પણુ જતના સાહસમાં સંપૂર્ણ ધીરજથી કામ લેતો નહિ. 

જ્યાંતે ભાં એના અતિશ્રયુથી તે પરાજય પામતો હતે. આ પ્રસંગે પણુ તેણે 
એમ ધાર્યુ કે, થોડાં માણસથી મીરબાબાની સામે ટકકર લેવાશે નહિ' માટે 
સિધુ ઉતરી ખારબાર પરાન તર્ક ઉતરી પડવું” ઠીક છે આ વિચાર પણુ 
અધુરેજ છોડી દીધો કારણુ કે ઈરાનતે રસ્તે પણુ ધણું પદાણુનાં ર્વતંત્ય 
રાજ્યોમાં થઇને જવાનું હતું. એ પ્ઠાણુ લોકનાં રાન્યો હુગરી પ્રદેશમાં અ- 

વૈલાં છે અને તેઓ હિંદુસ્તાનના «પાદશાહતે કે ઈરાનના ,શાહતે 'ખેડણી 
આપતાં નથી, પાણીની પુણુ એ પ્રદેશમાં બહુ તંગી છે. મેં આગળ ઉપર 
જણાન્યાં છે તેનાથી હળવાં .કારણુ બતાવીને તેની ,બેગમે તેને એ માર્ગ 
ન લેવાને સમજાવ્યો. ખેગમે કહ્યું કે, “ જે તમે સપ્મારા ઝુઢુમ્બતેઃ અને બેદ 

ગમે ત્થા શાહજદીઓતે એ ચે।!ર અને લુસ્ચાઓતી લુડીઓ કરવા પ્રાન 

રતા હો તોજ એ માર્ગ લેજે. ' હુમાયુનતી સ્રીને આ પ્રઠાણુ ઘોફોએ 
ઝ્ેવી રીતે રાખી હવી તે આ ત્રખતે '્વરા અતે તેની શેગ્રમ ખેઉ વિ- 
સરી ગયાં. 

કષો! માર્ગ લેવા અતે રું કરવુ એની તે શુંચવણુ હતો એઠલામાં વેયે 
યાદ આવ્યું કે, ઉક્ત પઠાણુ રાજ્યોમાંના ઝક રાજ્યને ધણી મલેક જીવ- 
ણુખાન નામને! પઠાણુ તેનો આભારી છે, અને લેતો દેશ પણુ ડ્ર નથી. 
મોલનધાટથી પાચ માઈલ દૂર ઇદરમાં તેની રાજ્યધરાની હતી. શ્ાહજહાનના 
રાજ્યમાં બડ ફયોના ગુન્હા માટે બે વાર જીવણુ'માતતે હાથીના પગ તળે 
કચરી મારવાની શિક્ષા થયેલી અને ખેઉ વાર્ દારાશાહે તેને જીવતદાન અ- 
પાવેલું હતું, તાતાબકરથી મીર ખાખાને હાંકી કાઢવા જેટલી જીવણુખાન આ- 
ભારી હદ્વાથી પ્રલદ આપશે એમ દારાને લાગ્યું તેથી તેણે પોતાનાં માણુ- 

સોને કહ્યું કે, ” મુલેક જીવણુખાન પૃઠણુના તરફ્થી મળનારી મદદે આ- 
પણે તાતાબકરથી મીર બાબાને હાઇ] કાઢી યાં પૈસો ટકા સુકી પછી કદ- 
હાર તરક જઈટ્ુ અને યાથી કાખૂલ #ર નથી. કાખૂલને। સુખે! મહોબતખાન 
આપશે ન્નેઇસ તેવી મદદ કરશે કારણ કે તે ઔરગઝેકને ધીકારે છે અને 
મારો આભારી છે.” મહેબતખાન મોટી વગસગવાળા અતે પજામાં 

માનિતે! હોવાથી તે એક સારા સહાયક જેવો નીવડશે એમ ધારવામાં દ્ા- 
રાની ભૂલ નહોતી. આમ છતાં પણુ જીવણુખાન પાણુતે આશ્રયે જવા 
સંભધે તેનું કુટ્રમ્બ આડે પડયું. તેની બેગમ, રાદજાદીએ અને નાતે ક- 

જૂન 



ક ફક 
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કયા મટ 
વર સીપેઠ 'શિકેહ આંસુ ભરી આંખે દારાને પડે પર્ષા “અને , પ્રાર્થતા 

કરી 8, ' તમે આ પોજતાને મૂકી વે. એ પદ્યણુ રાજ લુચ્ચો અને લ્રૂ- 
ટારા છે, એનાપર; વિશ્વાસ રાખવો એ કાળના મોડામાં જઈ પડવા જેવું 
છે, અમેં સંમજી શકતાં નંધી કે, તાતાબકરતો ઘેરો લંબાવવાને માટે તમે 

આટલાં બધા આઠુંર શાથી છો ? યાં ગયા વગરપણુ આપણે કાખૂક જઈ 
શકીએ તેમ છે: કારણુ કે આપણુતે જતાં અટકાવવાતે માટે મીર બાળા 
તાતાભકરને ઘેરો ઉદવી પાછળ-પર્ડપારઃ નથી. * 

ભુંડુ નસીમ જ ડારાને ઉંધેં રસ્તે ખેંચી #જતું હતું, તેમતે તેણે જ- 
જ્યાન્યું કે કાયૂલેની મુસાફરી ઘણી વિકટ અતે ભયકદ છે, ખરેખર છે પણુ 

તેમજ, વળી દારાના' મનમાં એમ પણુ ઘતું કે, "જે માણુસને જીવતદાત 
આપ્યા જેવા ખે મોટા ઉપકારમાં લોધેલે! છે તે માણુસ રું મને દગે દેશે” 
ધણી વિનંતિઓને લક્ષમાં ન લેતાં ઘરાએ જીવણુખાનને લાં જવાને માર્ગ 
લીધા અતે $ુછ સ્વમાવના તિંમકહરામ આભારીને હાથે ન ધારેલાં માઠાં 
કૂળ આવ્યાં તે અતુભનાં. ફેતપ્ર માણુસા પાતાને। સ્વાર્થ હોય છે સારૅ 

ઉપકાર કરનારનો શોગ આપતાં પણુ પાછા પડતા નથી. 

પ્રથમ તતા જવણુખાન પઠોણે દારાને સારો આવકાર દીધે, એમ ધા- 

રીતે કે, તેની પાસે મોટું અને બળવાન લશ્કર હરો. ગામમાં સર્વ લોકતે 
એવો હુકમ આપ્યો કે, તેમણે દારાના માથુસાને પોતાના ધરમાં ઉતારવા 
અતે મિત્ર તથા સ્તેહીતી માક તેમને જેઇતી કારવતી વસ્તુઓ પ્રી પાન 
ડવી પરંતુ જ્યારે તે આવી પહોચ્યો અને તેની પાસે ખસેં તરણુસેંથી વધારે 
માણુસ નથી એમ તેના જણુવામાં આવ્યું યાર તેણે બધે, રૉંમ મૂકી 

દીધો. નકીપણું જણાયલું નથી કે તેને એઔરગઝેબે ડ્રોડેલો હતે કિવા તહિ? 

અથવા તેણે દુછ ફય કર્યું તે નતતેજ તેની ન્નતપર્ જઇને કર્યું ? લૃટટારા- 
અથી મઠ! મહેનતે બચાવેલા સોતૈયાથી લાદેલાં હછ કેટલાંક ખચ્ચર દ 
સની પાસે કર્તા તે ધન નેઇને જીવણુખાનનું ચિત્ત ચહ્યું, ગમે 

તૈમ હોય પણુ એટલું તો સયજ છે કે તેને! છવ ફેરી ગમે! અને કૈટ* 
લાંક હઘીઆર બધ સમાણુસેતી સાચે રાતને વખતે તે દારાતા તછુર્મા પડે 

તથા સઘળે વૈસે! અતે સ્રિમોતા દાગીના ઝવેર વગેરે લઈ લીધાં, નાણાધી 
તૃત ન થતાં તે દઇ ૬ત્તિતા પાસું છેવટ દારા અને તેના શાદજદા સિ* 
પેઇ રિ્ાને 3૬ કર્યો, તેમ કરવામાં અટકાવ કરનાર દારાના લાગતા વળતા 



મહાત્ મોગવતા રાજ્યમાં યયેવા છેલ્ષા ખ'ડને પ્તિહાસસ ૭૫ 

તથા એમરક્ષષાતૈ તેણે કતલ કર્યા * પછી દૂટ જીવણુખાને બાપ દીક- 
રાતેન્સષ્ત બાંધી લઇને ઉઘાડા હાથીપર નાંખ્યા; અને ગામના ધાતકને 
તેમની પાસે બેસાડી એવે! હુકમ આપ્યો કે, “જે તેઓ પોતે અથવા બી- 
જી કોઈ તેમતે છોડવવાનો કે કશો પણુ પ્રયત્ન કરવા જાય તો તારે તેમ- 
તતો જરા પણુ વિલંબ વગર શિરચ્છેદ કરવો” પછી પહેરામાં તે પેતે તેને 
તાતાખકર્ લઈ ગયો. અને મીર બાખાને સ્વાધીન કર્યૌ 'ીર બાગાએ દારાતે 
લાહોર થઈ દિલ્ડી લઈ જતાં એ દુછ્તે પોતાની સાથે રહેવાને હુકમ આપ્યો. 

રઢ ૬૧ ક 

ડુભાગ્ય દારાને દિલ્ઠીમાં આણ્યો લારે, ઔરગઝેમતે વિચાર થઈ પડયે 

ક્ર, ગ્વાલીઅરના કિલ્લામાં કૈદ કરતા પહેવાં તેતે રાજ્યરસ્તે 'ેરવવે કે ન- 
હિ? કેટલાક દખારીઓએ એવો મત આપ્યોક કે, પાદશાહી ફુટુંબતે હિણું 
લાગે તેમ કદાપિ દારાની આ સ્થિતિથી લોક ઉશ્કેરાઈ જછી બડ કરે માટે 
તેતે રાજ્યમા્ગ ઉપર ડ્રેરવવા નહિ ઔરગઝેમના ખુશામતીઆ અને 
દ ઉમરાવોએ આધી વિરૂહ્ઠ મત આપી એમ જણાવ્યુ કે, “તમારી પૂર્ણુ 
સતા જમી છે એમ બતાવવા તથા લોકના મતમાં રાજ્યનો ત્રાસ અને 
1૫ પાડવા માટે દારાને રાજ્યમાર્ગમાં ફેરવવો એ ધણુજ જરૂરતું છે.' વળી 

ટલાકના મનમાં એમ છે કે “ દારા પકડાયો નથી અતે આ બધુ તુત છે 
મતે ખાતરી થવાને માટે પણુ એજ અગયતું છે? ઔરગઝેમતે પણુ આ 

વૈથાર પસદ પડયો અત્તે તેઆ એવા નિશ્ચય ઉપર્ આવ્યા કે, સિપેડ 
શેકોહની સાથે દારાને મજખૂત ખાધી હાથી ઉપર નાખવે। અને તે- 

ક ઔર્ગઝેબતા વખતમાં એક ખીત્તે ચૂરાપીઅન સુસાક્ર ટવનીયર હિદુસ્તાનમા 
[સાફરી કર્વાઆવ્યોા હતે તેણે પણ પોતાનો પ્રવાસ લખ્યો છે એમા એ લ 
યે છે કે, ગરમીને લીધે દારાની એક.બેગમ મરી ગઈ હતી કોઈ દવસ દારાને થયેલે! 
હિ એવા રેક એ વખતે થયે હતો ગમગીનીમા તે પઠાણુના ધરમાં નિશ્િત 
ને ઊંઘેલો હતે! તેવામાં વણુખાન કેટલાક માણુસ સાથે અદર આવી નાના 
॥હન્તદાને કેદ કરવા લાગ્યો આળક છતા તેણે તીરકામડુ લઇ ત્રણ ચાર જણુને ઠાર 

ચી। પણુ ઝાઝા આગળ એકલ બાળક શું કરૈ છેવટ બધા વિટાઈ વન્યા અને સિષે 

પશિકોહને જમીનપર નાખી ખાધવા લાગ્યા વારે તેણે ચીસ પાડી દ ખીખારા પિતા 
ઊતાનપ બાળકની કારમી ચીસથી નિંટ્રામાથી નગી ઉઠયે। અને સુખ આગળ ખનતા 
મનાવને નેઇ બાટયો કે,' ધીકાર છે લને ડુષ્ઠ 1 કૃતધ્ન 1ઝ? કર હવે તારૂ કામ તું ફરી 

તે પણુ ચાદ રાખજે કે, પાદશાહન્તદાએના હાય બાધવાથી કેતુ કળ મળે છે ઈશ્વર્ 
1ર્ા વિશ્વાસઘાતને1 તને બદલે! આપશે છીવણખાન આથી ડરી ગયો અને તેણે તેમ 
તા હાથ નહી ખાધતા માત્ર પહેરામાં રાપ્યા 



ર જ 
હટ “* ખ્ૂવિયરતો ધવાસ.. 
"સસ: 

વર સૌપેડ “સિંકાદ આંસુ ભરી આંખે દારાને પગે પ્રા અને , પાર્થના 
કરી ક, “ તમે આ ધોજતાતે મરજી ધ. એ પઠાણ રાન લુગ્ચો અતે લૂ- 
ટારો છે, એવાપર- વિશ્વાસ રાખવો એ કાળના મૉંડામાં જઈ પડવા નેવું 

છે, અમેં સંમછ શકર્તા' નંધી ક, તાતાબકરતે! ઘેરો લબાવવાતે માટે તમે 

આટલાં અધા આહુર શાથી છો? યાં ગયા વગરપણુ આપણે કાખૂક જઈ. 
શકીએ તેમ છે. કારણુ કેઃ આપણુતે જતાં અઠકાવવાતે માટે મીર બાબા 
તાતાબકરને ઘેરે ઉઠાવી પાછળ પડનાર્નનથી, 

ભુંડુ નસીગ જ નદરાતે ઉંધે રસ્તે ખેંચી “જતું હતું. તેમતે તેણે જ” 
શૂળ્યું કે કાખૂલની મુસાધ્રી ધણી વિકટ અને ભયપ્રદ છે, ખરેખર છે પણુ 
તેમજ, વળો દારાના મતમાં એમ પણુ હતું કે, “જૈ માણુસતે જીવતદન 
આપ્યા જેવા ખે મોટા ઉપકારમાં લીધેલો છે તે માણુસ રું મતે દગો દેશે!” 
ધણી વિનંતિઓને લક્ષમાં ન લેતાં દરાએ જવણુખાનને યાં જવાને માર્ગ 
લીધો અતે દુછ્ટ સ્વભાવના નિમકદરામ આભારીતે હાયે ન ધારેલાં માઠાં 
ફળ આવ્યાં તે અનુભનાં. કૃતક્ષ માણુસો ષોતાતો સ્વાર્ય હોય છે હારે 

ઉપકાર કર્નારતે। શોગ આપતાં પણુ પાછા પડતા નથી. 

પ્રથમ તે] છવણુખાન પઠાણે દારાને સારો આવકાર દીધો, એમ ધા- 
રીતે ફે, તેની પાસે મે।ડું અને ખળવાત લશ્કર હરે. ગામમાં સર્વ લોકતે 
એવો હુકમ આપ્યો! કે, તેમણે દારાના માયુસાને યોતાના ઘરમાં ઉતારવા 

અતે મિત્ન તથા સ્તેહીની માકક તેમતે ન્નેઇતી કારવતી વસ્તુએ પુરી પા- 
ડંવી પરતુ જ્યારે તે આવી પહોચ્યો અને તેની પાસે બસે ત્રણુસેંથી વધારે 

માણુસ નથી એમ તેના ન્નણુવામાં આવ્યું યારે તેસે બધે; ટૉંગ ગડી 
દીધો. નકીપણું જણાયલું નથી કે તેતે ઔરગઝેબે ફેડેલો હતો કિવા નહિ? 

અથવા તેણે દુછ કય કર્યું તે ન્તતેજ તેની જતપર જઇને કર્યું ? હૃટાર- 
અથી મહા મહેનતે બચાવેલા સોતૈયાથી લાદેલાં હજી કેટલાંક ખશ્ચર શ- 

રાની પાસે હ્તા તે ધત નેઇનતે જીવણુખાનનુ ચિત્ત ચર્ળ્યું, ગમે 
તેમ હોય પણુ એટલું તો સચજ છે કે તેતો જીવ ફરી ગયો અને ડેટ 
લાંક હથીઆર૨ બંધ માણુસોની સાથે રાતને વખતે તે દરાના તછુમાં પેક 
તથા સધળે] પૈસો અને સ્તિયોતા દાગીના ઝવેર વગેરે લઈ લીધાં. તાણાથી 
તૃમ ન થતાં તે દુદ ૬ત્તિના પડાશે છેવટ દારા અતે તેતા શાકના સિ- 
પેઠ શિકાને 3ેદ કર્યા, તેમ કરવામાં અટકાવ કસતાર દારાન! લાગતા વળતા 



મહાન્ મોમલતા રાજ્યમાં યયેલા છેલા બડને! પ્રતિહઞાસસ ૭૫ 
કકક કઝ 
તથા એમરક્ષકે[તે તેણું કતલ કર્યા. * પછી દુ ,જવણુખાને ખાપ દીક- 

રાતેન્સષ્ટ બાંધી લઇતે ઉધાડા ઢાધીપર નાંખ્યા; અને ગામના ધાતકને 

તેમની પાસે બેસાડી એવો હુકમ આપ્ય કે, “ ન તેએ પોતે અથવા બી- 

જુ કાઈ તેમતે છોડવવાને કે કશે પણુ પ્રયત્ન કરવા જય તો તારે તેમ- 
તો જરા પણુ વિલંબ વગર શિરષ્છેદ કરવો!” પછી પણેરામાં તે પોતે તેતે 
તાતાબકર લઈ ગયો અને મીર ખાબાતે રવાધીન કયો ભીર બાબાએ દારાને 

લાહોર થઈ દિલ્હી લઈ જતાં એ દ્ણ્તે પોતાની સાથે રવાનો હુકમ આપ્યો, 

દભાગ્ય દરાતે લ્િહીમાં આણ્યો યારે, ગોરંમઝેમતે વિચાર યઈ પડયો 
ક્ર, ગ્વાલીઅરના ક્હ્ઞામાં કેદ કરતા, પહેલાં તેને રાજ્યરસતે ગફ્ેરવવે!' કે ન- 
હિ? કેટલાક દ્બારીઓએ એવો મત આપ્યો# કે,.પાદશાહી કુડુણતે હિણું 
લાગે તેમ કદાપિ દારાની આ સ્થિતિથી લોક ઉશ્કેરાઈ, જઈ, બડ કરે માટે 
તેતે રાજ્યમાર્ડ ઉપર ડ્રેરવવો નહિ. ઔરંગઝેમના ખુશામતીઆ અને 
દુષ્ટ ઉમરાવાએ આથી વિરૂદ્ઠ મત આપી એમ જણાવ્યું કે, “તમારી પૂર્ણુ 

સત્તા જમી છે એમ ખતાવવા તથા લોકના મતમાં રાજ્યતે ત્રાસ અને 
છાપ પાડવા માટે દારાને રાન્યમાર્ગમાં '્રેરવવો એ ધણુંજ જરૂરનું છે' વળી 
ઉઠલાકના મતમાં એમ છેકે “ દારા પકડાયો નથી અતે આ બધુ તુત છે 

તેમને ખાતરી થવાને માટે પણુ એજ અમસતું છે.' એરંગઝેબતે પણુ આ 

વિચાર પસંદ પડયે. અતે તેઓ એવા તિશ્રય ઉપર આવ્યા કે, સિચૈહ 
શિડાહની સાથે દારાને મજબૂત ખાંધી હાથી ઉપર નાંખવો! અને તે- 

# ઔરંગઝેબના વખતમાં એક ખીઝો ચૂરાપીઅન મુસાફર ટવનીચર હિ'દુસ્તાનમાં 

મુસાફરી કરવા આવ્યા હતે. તેણે પણુ પોતાને] પવાસ લખ્યો છે, એમા એ લ- 

ખે જે કે, ગરમીને લીધે દારાની એક,બેગમ મરી ગઈ હતી કોઈ દિવસ દારાને થયેલો 
નહિ એવે! શેક એ વખતે થયે હતે. ગમગીનીમાં તે પઠાણુના ધરમાં નિશ્ચિત 

થઈને ઊઘેલે! હતે! તેવામાં કવણુખાન કેટલાંક માણુસ સાથે અ'દર આવી નાના 
શાહનદાને કેદ કરવા લાગ્યો. ખાળક છતા તેણે તીરકામડું લઇત્રણુ ચાર જણુને ઠાર 
કર્યા પણુ ઝાઝા આગળ એકલુ ખાળક શં કરે 9 છેવટ બધા વિ ટાઈ વળ્યા અને સિપે- 
હરિક્ાહને જમીનપર નાંખી ખાધવા લાગ્યા યારે તેણે ચીસ પાડી દુ.ખીઆરે પિતા 
પાતાના બાળકની કારમી ચીસથી નિદ્રામાથી ન્નગી ઉઠયે। અને સુખ આગળ બનતા 
બનાવને નેઇ બોલ્યો કે,“ ધીકકાર છે તને દુછ ! કૃતધ્ન 1ઝટ કર હવે તાર કામ તું'ર્ી 

લે પણુ ચાટ રાખજે કે, પાદશાહન્નદાએના હાથ ખાધવાથી કેયું ફળ મળે છે. ઈશ્વર 

તારા વિશ્વાસધાતને1 તને બદલે આપરો. છીવણુખાન્ ર96 *- --રે. -.“ “5 - 

ના હાથ નછી ખાંધતાં માત્ર પહેરામાં રાખ્યા 



ઠઠ ર બનિંયરનો” ધવાશ, ર 

ની સાચૈ તપાંધનતે માટે ખદોટ્રખાનને બે બેસાડવો. ઘરાનું દુ:ખદે સરઘસ 
છેવઠ દિલ્હીમાં ફરવા નીકર, આ.વબેતે દરા કંઈ પૈગુ 5 લકાતો મોદ 
મદ ઝરતાં હાથીઉપર સોનાની દીરા ગોતીથી અલકત કરલી અને છત્ર ચામર 
વાળી અ'બાદીમાં બેઠો મેતો, અસારે તો તેતે,નિચારાતે નાં ખાદીનાં 
ક્પર્ડ પૂહેશવી' નીચામાં નીચા માલુસે! બાંધે છે તેવી સાલ માથે બધાવી 
એક ઘરો અને, દુર્ખળ હાથી ઉપર નાંખ્યો હતો, ઉિંદસ્તા- 
નના શક્તએઓ “જેથી એળખાય છે એવી આંત્રળાં જેવડાં મેોઈતીતી 
માળાએ પણુ અથારે તેતા કમાં નહોતી. તે ન્યારે પુર્ણું દમામમાં 
દિલ્હીમાં સવારી લઈ નીકળતો થારે જે વૈભવમાં તે નીકળતો! તેનાધી 

ખીસકુલ પ્રતિકૂળ દેગાવમાં તે અસારે જહેર શેરીઓમાં બાંધે હાયે દર- 
વાતે! ટૅખાતે! દતે, . 

આવી સ્થિતિમાં ઘરાને લિહીનતા દરેક લત્તામાં ફેરવવામાં આવ્યો, લે- 
કપિપ શાઇનદાની આવી ફજેતી ન્તેવાતે માટે હું પણુ નીકળ્યો હતે, કાંઠી 

હથીયાર ખધ માષુસ નેવામાં આવતાં નહોતાં. ઔરંગઝેબની અમાતુષિક 
ચાલ ચલગતને માટે કેટલોક વખત લોકના મનમાં ખરાબ લામણી રહી; 
પાદશાદનું, સુલતાન મયમલ્તું, અતે મુરાદબક્ષનું કેદ થતું ન્નછુમાં આવતાં 

લોકરમાં ત્રાસ અતે ચરંગકેમ માટે અપ્રીતિ થઈ દતી. ઇરાન! સર્ 
ઘસ વખતે પુધ્કળ લે(કની મેદની મળી હતી અતે તેઓ તેના ડુરભાગ્યને 

મારે શોક કરતા હતા, ધથમ મોઢા બન્રરમાં એક સારે કૈકાશે બેદક લઈ 
છેવઠ ખે માણુસાતી સાધે ઘોડેસવાર યઈ દું સર્વત્ર ફરી વળ્યો! હતે!. 

કદુ લેકનાં મન ધણાં કોમળ હોથછે. દરેક ઠેકાણે શેં તેમતે ત્રાસ અને 
દયાથી મુગે માંડ આંસુ ઢાળર્તાં જયાં હતાં પુરષો, આખા અને છોકરાં 
જમ પોતાના ઉપર કોઈ મોરી આપત્તિ આવી પડી હોય તેમ રૂલ્ન કરતાં 

હતાં. દારાની જડે ચાલતા જીવણુખાન પટા ઉપર લેકે ધીછાર અતે ગા 

ળોાનેો! વરમાદ વરસાવ્યો એ ૬૪ પધડાણુની ભણી કેટલ!કોએ ખાસ કરીને 

કૂરર અને ગરીબોએ તો પથ્થર નાંખ્યા તે પણુ મૈ ન્ેયું હતું. આદલી 
બૂધી લાગણી છતાં કઈ ગડબડ થઈ નહી અને પોતાને પ્રિય શાહનદાના 
મેહ્ષ માટે કોઇએ તલવારે તાણી નહિ. આ ગર્લ સરઘસનૈ આખા નમન 
રમાં “ફેરના પછી દારાતે ધણીજ પિય દઇદરાબાદ નામની વાડીમાં કેદ કર- 
વામાં આવ્યો ન? ન્નેઈ ગમગીન થધૈું લોક પાછું વર્ન્યું, 



શ્રદ્ાનૂ મોગતના રાન્યમાં થયેના ક્ય ખૂડતો પ્રતિકાસ ૩૦ 

દારાથું રો1ક4૬ સરપસ *રવનાર્ધો હકના મન ઉપર 'વી અમર થઈ 
હુતી અને વિશ્વાસધાતી પેલા પઇયુની સામે પથ્થર નાખી લોકે કેવો 
ધિદાર બતાવ્યો! દતે। તથા કેવી રીતે લોકમાં બડ થનાની ધારતી રાખવામાં 
આવી થતી વગરે મામતો તરતશ૮ ઔરશઝેયતે વિધ્તિક ધઈ દારાને 

પ્રષમના વિચાર પ્રમાણે પાધરો ઝાનીઅર મોકતી દેવો ₹ વધાઝે વિગમ 
વમર મારી તાખવો એ મમધે વિચાએ કરવાને માટે તરત ગક દર [૨ 
ભરવામા આ વો કેટગાક દરમારીગાએ એવો મત આખો કે જે સારા 

બ્દોબર્તથી તેને સ્તાનીઅર લઈ જવાય તો! ક્શી ઇગ્કત નથી, અને નને 

સણેલથી લઈ જવાય એમ છે તો! પડી વધારે કર કૃય# કરડાની શી જ 
રૂર છે ? દારા અને દનેશમ ખાનને આગળનું વૈર હતુ તેમ છતા તેણૅ 

ઉપ્ત મતતે પોતાથી બને તેટલા દાખન €નીતોધી ટેકો આપ્યો પરતુ છે 

વઠ એવે નિશ્રય થનો કૈ મિપેઠ શિકે”ો ગ્વાનીઅર લઈ જવો અતે 

દશને તો ગરન “ મારવો નેધ્મે આ દરમારમાં શેશનઆશા મેગમે 
તેના મોઠા ભાઈ ઉપર] આમધલુ વેર વાળવામાં માદી રાખી નહિ તેણૅ 

દ્લેશમ દખાનના દરેક ગમથનને તે!ડી નાંખવાનો અને અમાનુવિક તયા ક્ 
૨ કર્મ કર્વાતે ઔરગઝેથતે ઉક્કેરવાનો પ્રયત્ન કર્યો વળી દારાતા મૂળના 

દૂક્મત કાનીત-ઉઘ્યા-ખાત અને શાઈગ્તખાતે રોશતઆરાના મતને પોતા 

ના તરપૂતા ટેકા આપ્યા અતે એક સામાન્ય વૈઘના પત્થી ભાત ઉમરાવ 

થયેનાં તાકરૂગખાને એજ વિચારને શ્રેટ જણાવ્યા આ માણુમ “હકીમ 

દાઉદ તે નામે પહેના આળખાતે। અને તે ઈરાનથી નારી આવેતો દતો આ 

છ માણુસે આ વખતે ઉસ્કેરાડ જઇ મોટા વ્વોધાટ્થી દરમારમાં કહ્યુ 
%, “દારાતે જીવતો મૂકવો જઇએ નહિ તેતે તરત મારી નાખવામાં ૪ 

રાજ્યની સલામતી રહેલી છે વળી હું આટલે બધો આગળ પડીતે બોલું 
છી તે એટલાજ માટે કે દારા હવે મુસનમાની ધર્મમા રજો નથી, તે કા 
કૂર થઈ ગયો છે એડા માણસને મારવાથી ને પાપ લાગતુ હોય તે! તે 
ભક્ષે મતેજ લાગે? ધર્મ ભ્રષ્ટ થયેના માણસને જીવતે! રાપપવો એ મહમ 

દીય ધર્મતે હુક નથી એવા વિચારથી દારાને ધમ્દ્રેહી અને કાફર ઠરાવી 
મહા કૂર મરણુની શિક્ષા ફરમાવવામાં આવી 

નોઝર નામના માણુસને આ કામ ગોપવામાં આવ્યુ નાઝર ગાંદન્ન 
હાન પાસે રહેલો અને શિખેલો હતે દારા તેને હમેશા ૬ ખ દેતો હતે 



૭૮ મહાન્ મેશશલના રકમમાં થયેલા છેલા ખડતે] ૪તિહાસ 

પોતાતે ઝેર દેવામાં આવશે એમ ધારતો દારા બદીખાનામાં સિપેઠશિકે!- 

હતી સાધે મસૂરની દાવ ઉમળતો હતે] સેવામાં ચાર જમ જેવા મારાએની 
સાથે નાઝર તેતા ઓરડામાં આવ્યો દારા તેમને જઇ બોની ઉઠયો કે, 

“દીકરા 1 વહાવા દીકરા | આ દુટટ માણુસે આપણે જીવ લેવાને આના 
છે? બદીખાતામાં ખીજી તે શું લથિયાર હેય પણુ શાક મોળવાની પાળી 
હતી તે તેણે લીની એક જશે સિપેડ રિકાથતે પકડી લીધા પછી બીત્ન 
ચાર જણા દારાના ઉપર ટુટી પષ્યા તેમણું મહા મહેનતે સ્વરક્ષણુને માટે 

તરફડીઓઆ મારતા દારાને પકડી નીચે નાખ્યો અને ત્રણુ જણા ન્યારે તેતે 

ઝાલી રહ્યા યારે દુછ તાઝરે પોતાના દુ ખીઆરા બે!ગનુ-દારાતું મસ્તક તેના 

ધડથી જુદુ કર્યું મસ્તકતે એક થાળીમાં મૂકી ઔરગઝેમને દેખાડવા લઇ ગયા 
એટલે તેણે પાણી મગાવી તેતે ધોવરાવ્યુ અને તે દારાતુ જ મસ્તક છે 

એવી ખાતરી થઈ એટલે આસુ પામ્યા અને દિનગીર થઈ બોલ્યા કે, 'અ 
૨ દુણ માણસો ! આ છાતી ફાટે તેવા દેખાવતે મારી આખે આગળથી 
દૂર કશ આ મસ્તકને અહાંથી લઈ જાવ અતે તેના ધડ સાથે હુમાયુનની 
કગરમાં દક્તાવે!,”* 

દ્રાનો દીકરીએતે તેજ દિવસે સાજે રાજ્ય મહેનમાં ખેગમોતે સ્વા 

ધીન કરવામા આવી, પરતુ શાહજહાત અતે ખેગમસાહેમતી વિનતિથી 
પછી તેમને આગ્રે મોકલી દીધી પોતાનદ અતે ધણીતા ઉપર્ પડતી 

પરપરાની આપત્તિયોથી ક ટાળી દારાની બેગમે ઝે? "ઈ લાહોરમાં પોતા 

ના જીવતે અત આણ્યો હતે 1 પછી સિપેડ રિગહને કેદ કરવાને ગવા 

૪ દારાતુ મરતક પોતાની પાસે નઆાવતા ઔરગઝેબે તેતે તપાસી નેયુ 
હતું તથા મીચામવી આખે ફઘાડી ખાતરી કરી હતી પછી રોશનતઆરાના 
કહેવાથી તે મસ્તકતે એક પેયેમાં ખધ કરી આયે રાહનહાન ઉપર બોલાવ્યું હતું 
ઔરગઝભ તરફથી આવેવી પેક નેતા ૨૫ પાદ્રાહનતે ઇક સદ્ભાવ ઉત્પન થયે 
પરતુ ન્યારે તેને ઉઘાડી અતે માદેઘી પોતાતા પયપુત્રતુ મસ્તક નીકત્યું ત્યારે 
દુઃખીઆરો શાહજહાન મૂર્ગ્ઠા ખાઈ ગયો અને બેગમસાદેમરે મઢ આકદકરી ખદી 
ખાતુ ગનવી સુર્ય તા-૨૨ મી અક્ટાબર 1૬૫૬ મા દારાને। રિરથ૨૬ થયે હતે!. 

4 #હાગીરના બીન્તપુત્ર સુલતાન પરવીસની શાટન્રી નાદિરા સામે દારા વીસ 
લર્ષની વયે પરબ્રો દતો! સુતેમાન રાકેઃહ અને સિપેહ રિકેહ એ બે નારિરાના 
પુત્ર હતા મતેક છનવણુને યા દારા હતો! વારે અતિસાર અને મીગીધી બેગમ મરી 
ગઇ હતી બૈેમમેં મરતી વેનાઞએે ટ્રારાતે કશું હડ કે મતે હિંદુરતાનમાં દરને 
તધ તેહ મડદ્ લાટાર મોધ્લ્યું હતું 



ક ખાતયરને! પવાસ.' “ છછ 

લોઅર લઈ ગયા. આ અનાવ બની ગયા પછી જીવણુખાત પદાણુને દરબા- 

રમાં ખોલાવી યોડે સિર્પાવ આંધી દિલ્હીમાંધી કાઠી મૂવો. દુછ્કર્મ અને 
વિપ્રામધાતતું કેળ તેતે મળ્યું. દું માણુસો એવો વિચાર કરતા નધી 
* દૂષ્ટકર્મતું દળ મળ્યા વગર રહેતું નથી. જવણુ 'ખાન તેતે દેશ પણાચ્યો 

નહિ એટલામાં તો થૂટારૂએએ તેને લૂંટી રસ્તામાં જ મારી નાંખ્યો. 

છેવદ તાતાબકરને કિદ્લા પણુ ઔરંગઝેબના સુબાતે હાથ આવ્યો. 

દારાએ એક વિશ્વાસુ ખોન્નતે મોકલ્યો હતો. પણુ તેણે માત્યુ નહોતું 
એટલે તે મીરખાખાને સ્વાધીન થયો. મૌરમાબા લસ્કરની સાયે કિલ્ઞાર્મા 

દાખલ થયે. પછી તાતાબકરને સુખે! અને રક્ષણુ કરતાં બાઇ રહેલાં 

નિર્બળ મતુષ્યો લાહોર ગયાં. લાહોરના સુબા કાલીલ-ઉલ્લાખાતે તેઓને 

કતલ કર્યાં અતે એમ કરવામાં એવું કારણુ બતાવ્યું કે, ઔરંગઝેખને મળવા 

જવાને બહાને આ લેક સલેમાન શિકાડતે તેના વિચારતે દ્હિભૂત 

કર્વાતી ઈચ્છા રાખતા હતા માટે મારી નાંખ્યા. એ માણસોમાં ઘણાક ફ્રેન્ચ 

લોક હતા અને તેમને છૂટે હાથે નાણાં આપવામાં આવ્યાં હતાં. 

દારાના કુટુંબમાં હવે માત્ર સુલેમાન શિકેહ રો હતો. થીતગરતો 
શાક ને તેની પ્રેતિજ્ઞાતે છેવટ સધી વળગી રલે હેત તે! સુલેમાન 
શિકાહ ઘાઘ આવવો દર્લભ હતું; પરતું જવાલહ રાજના કાવાદાવા અને 

એષદરંગઝેમતાં વચતે તથા ધમકીએ!, દારાતું મરણુ, અતે આસપાસ- 

ના રાજની બર્યકર લૈયારીએથી એ નામર્દ રા” છેવટ પોતાની પ્રતિ* 

સાથી ચળ્યો. પોતે સલામતીમાં નથી એમ લાગતાં જ સુલેમાન રશિકેહ 

દિખેદ તરક જવાતે શ્રીનગરમાંથી નિકળી નાઠો. ઉંચા નીચા પહાડો 
અને જંગલોવાળા દેશમાંથી તેને માર્મ કરવાતો હતે. રાજતેઃ છેઇરા 

તૈની પાછળ પડયો! અને છેવટ તેણે તેતે પકડી પાડી ધાયલ ક્ય 
અતે દ્લ્ઠિ લઈ ગયે. જેમાં પ્રથમ સુરાદ બક્ષતે કેદ કરવાર્માં આવ્યો હતે 

તે કિલ્લામાં સુલેમાન શિકોડને પણુ રાખવામાં આવ્યો. 
દારાની વખતે કર્યું હતું તેમ આ વખતે પણુ ઔરંગઝેમે કર્યું. સુલેમાન 

શિકા$ પકડાયે। છે કે નહિ તેની લોકતે ખાતરી કરી આપવાને તેણે નિ- 
થય કવી. આ વિચારાતુસાર દરબાર ભરી તેમાં સુલેમાન શિકોહને આ- 

-ણુવામાં આવ્યો. મને આ ગમગીન દેખાવ જ્તેવાતું મન થવાથો હું પણુ 

લાં નવા ગયો હતે. દરબારમાં લાવતાં શાડજાદાના પગની બેડીઓ કાઢી 



ટન  બનિયરનતે! પ્રવાસ કિ 

લેવામાં આવી દતી, હાયની બેડીઝ રહેવ! દીધી દતી તે ચાદીની ઇની * 
શ ઉંચા, રૂપ્રાળા અને સ્પૃડણીય જીવાન શાહ#દાતે જેઇતે ઘણા 

ઉમરાવોની આખામાથી ઓસુ પડયા 'એ દરગાર નેવાતે જતાનાની થેગ- 
મોને *જા ભળવાથી તેએ ચકમાં બેડી હતી સુવેમાન શિકોડની 
શ્યિતિ નેને તેમતા કોમળ હદયમાં પણુ લાગણી થઈ આવી હતી પે! 

તાના ભત્રિજતે નેતા રમકેમ ગદગદ્તિ યઈ ગમો અને બોધ્યો કે, 
“શાંત થા શાત થા. તારા ઉપર કઈ આપત્તિ પડશે નહિ તને સારી 

રીતે રાખવામા આવશે તારા પિતા દારાને મારી તાખવાતું દારણુ તો માત્ર 

એદલંજ હતુ કેને એક કાફર થઈ ગયો દતે! તૈણે સર્વ ધર્મને! નાગ 

કયી દતેદ, ' દૈેશાચાવ ધમાણે આ ઉષકાર માટે આભા? બતાવવા સુલેમાન 
શિષ્ઠાહે નીચા તમી ઞવામ કગ પજી મનતે વરા રાખી ધીરજથી તેણે 
પાદશાડને વિતતિ કરી કે “ને મતે પૌસ્ટ-કસતે! પાવાનો હોય તો તેમત 
કરતા અયારે ₹ મારી નાંખવો આ ઉપરથી ઔરંગઝેને મોઢા ધોઠાથી 
તેને કહ્યુ ક “તારે નચીંત રહેશ, કદી પણુ તતે તે પાવામાં આવશે નહિ? 
શ્રાહજાદાએ પછી બીજી સવામ કરી પળી પાદરાહની તગ્ફથી તેતે શ્રી 

નગર જતા હાથી ઉપર લાદીને લઈ જવાયવી મેર સબધે કેટલાક સવાલ 

કરવામાં આવ્યા, પહી તેતે દરમારમાથી રક આપી અને બીજે દદાડે 
ગાથીઅર લષ્ઠ ગયા 

આ પૌસ્ટ તે બીજી કઈ૪ નહિ પણુ કચરેકા અકોણુના ડોડવાને 
એક રાત પ્રાણીમાં પવાળી બતાવેતો કન્નમે. પાદશાહ જેતે મારી 
મ નૌખતા આ્વાલીઅરના કિલ્યામા ડૈદ કરેછે તેને છેવટ આ ગે? કવાથ 

પાવામા આતે છે ઘણ્ કરીતે રાજકુવરાતેો આ કવાયધીજ પાણુ લૈવાય 
છે સવારતા પહારમદ તેમને એ કસબાને! એક મે(ટો કરારો! ભરીતે ધર- 

વામા આવે છે અતે નયા સધી તૈ પી ન ન્નય સા સધી થું ખાવાતુ 
આપતા નથી, અતે ન પીએ તે! પછી કેદીને નખે મારી નાખે છે આ 

કસમ! પીતારને ધીરે ધીરે ઘેન ચે છે, પગે ગોઠવા બાઝે છે, શરીર ખચા- 
યે અતે છેવટ બેસાત હાતતમાં મૃન્યુ નીપરે જે સિપૅડ શસિકાઉ, મુરાદ 

# આ ગાદીની બેડીઓ -રગઝેલતી પાસે ઘણાં વર્ષી વૈયાર હળી. તે 
તેના દીકરાને દેખતા] વારવાર લવ બતાતતેો તતો 



મહાન્ મોગલના રાજ્યર્માં થયેલા “છેલા ખડતે! ઇતિહાસ. ૮૧ 

ખક્ષના વોત્ર અતે સુલેમાન શિકાહને આ ઝેર પાઇતે જ મારી નાંખવામાં 
આવ્યા હતા. ક 

મુરાદ બક્ષને વધારે ફર અને ઉધાડી રીતે મારી નાં:ખવાર્માં આવ્યે. 
તે ;બંદોખાનામાં થતો તેમ છતાં બહુજ પ્રખ્યાત અને લોકપ્રિય હતે. 
તેની ચાલ ચલગત અને માનસિક ધૈધેતે માટે નિરંતર ર્તુતિની કવિતાએ 
ર્યાવી હતી, આધી ડરીને મુરાદ અક્ષને ચુપ ચૂપ મારી નાંખવો, એ 

ઔષરગઝેમને ઠીક લાગ્યું નહિ, કારણુક્ર એમ મારી નાંખવામાં એવો ભય 
અતે શંકા રહે કે, તેને ખરેખર મારી નાંખ્યો છે કે નદિદ અતે એ રાંકા- 

ને લીધે કરાઈ વાર્ બંડ ,થાય તયા તેમાં તે કારણુ રૂપ ગણાય. તેએ કહે ;* 

છે કે એઠલા માટે મુરાદ બક્ષના ઉપર એક ગનો મૂડવામાં આવ્યો, 
ન્યારે મુરાદ બક્ષ લડાઈને માટે મોટી તૈયારી કરતે «તો લારે 

તેણે (પોતાના) ગુજરાતના રાન્યમાં અમદાવાદમાં એક સૈયદને તેની પાસેથી 

શૈસા લેવાને માટે મારી નાંખ્યો હતે. તે માર્યા ગયેલા સેયદના છોકરા હવે 
દરઆરમાં આવ્યા અને ઈન્સાષ માગવા લાગ્યા. તેમણે મુરાદ બક્ષતું માથુ 

માગ્યું, આ કાર્યવિધિમાં કોઈ પણુ ઉમરાવ વગ્ચે પડયે! નહિ, કારણું કે 
જેતે મારવામાં આવેલો છે એમ કહેવાતું હતું તે ન્નતે સૈયદ એટલે 
મઠમદના વંશને! હતે] અને બીજી એમ કે ઈન્સાફતે નામે પાદશાઇ પોતે 

આ બળવાન્ રાત્રુનું ઠેકાણું પાડવાને માટે કપટ રચવામાં સામેલ હતે।, વધારે 

પંચાત કર્યા વગર તરતજ ગ સૈયલ્ના છોકરાઓને તેમના પિતાને મારનાર મુ- 
રાદ બક્ષનું માથુ કાપી લેવાતી રત મળી અતે તરતજ તેએ મસ્તક મેળ- 
વવાતે માટે ગ્વાલીઅર ગયા. 

હવે તેના ઝૂડુમ્બર્માં માત્ર એક માણુસ બાકી રહ્યું હતું અને તેને 
માટે આર્ગઝેબના મતમાં ચિતા અતે ધાસ્તી ર્યા કરતી હતી. આ માણુસ 
તે ખીજી કોઈ જ નહિ પણુ સુલતાન સુઝા હતે. અલાર સધી તેણે બળ 

અને નિશ્રયને દઢ રાપ્યાં હતાં પણુ હવે તેતે ભાઈની સત્તા અતે ચડતા 

ભાગ્યને અધીન થવું પડયું. જ્યાં સધી સુઝા પોતાની ન્નતના બચાવને 

માટે દરિયાના કિતારાપર આવેલા અને બંગાળના છેક્ષામાં છેઘ્ા ઢાકા નગ- 
રૂમાં નાશી ગયો સાં ચધી નિરતર તેને ચારે તરક્થી ઘેરી લેવાતે માટે 
અમીર જમાલના ઉપર ઔરગઝેબે લસ્કર મોકા કર્યું અને અહીંયાં સ- 
ધળી; દગલ બાજે] અંત આવ્યો. 

વૃષ 



દર્ અતયરતે!! ધવાસ, ' 

! આ શાહનદ પાસે! દરિયા પાર “વાતે વહાણુ ન હોતાં તેમ 
આશ્રપને માંટે કયાં જનું તે સુઝતુ નહોતું સુઝ્ઠાએ પોતાના મોઠા છે! 
કરા સુકતાત ખેગને આરાકાનના મૂર્તિપૂકક હિંદુ શનની ' પાસે મોકલ્યો 
અને તેતે પુછાવ્યુ કૈ મકકા જવાને માટે મોમમ આવે ત્યાં સધી તે તેને 
આશ્રય આપશે કે પરમ ? સુલતાન સુઝાનો વિચાર એવો હતો કે મકા 
જતુ અને થાંથી છુર્કીસ્તાતમાં અથવા ઇરાતમાં' જઈને રહેવું. આરાકાતતા 

શક્નએ ઘણીજ સભ્યતાથી તેને ૭1 કઢી. સુલતાત શ્રેમ કેટલીક ગેંથીઓ 
છોડીએ લઈ પાછે! આવ્યો, તે ગેલીઓતે દ્ેન્ય લોક થલાવત! દતા. 
આ દેશમાં આવેલા બધા ખ્રિસ્તીઓને અથે મેં 'ફેકમાં ગણ્યા છે, તેમને 
આશય દૈેશતે લૂ” લેવાનો થતે!. આખા દક્ષિષુ બમાળમાં તેએ રેલાઈ ગયા 

હતા, હૈડીએર્મા બેમી સુલતાન સુઝા, તેની 'બેમમ, ત્રણુ દીકર। અને 

દોકરીઓની સાથે આરાકાન ગયે! રશએ તેમતે સાર ઓવકાર આપ્યો! અતે 
ન્નેઇતી દરેક વસતુ પૂરી પાડી મહિના પૅર 'મહિના થાણા” ગયા, અનુટૂંલ 
ત્રઠતુ આવી પરંતુ મદે જવાને કરાટે વહાંણુતું કેઈ થયું નહિ યારે સુંઝાએ 
ભાડે વહાણુ લેવાની વેતરલુ કરી, કારણુ કૈ હજી તેની પાસે ગોતુ રૂધુ અને 
ઝવેર પુષ્કકા હતો. તેનો પૉસે પુષ્કળ નાણુ હતું અતે તેતી મોટી 
રોલતેજ ઘણું કરીને તો તેતે તાર કરાવ્યો. આ જગલી રાજન ઔદ્રર્ય 
ગુથુથી રહિત ઉતા એદઘ્લુ 7૪7 નહિ “યું તેણે જે વચન આપ્યું 
હતુ તે પાળવાની પણું તેને એઇછીજ દરકાર હતી "તેતામાં ડહાપણુ- 

% વિચારનો અંશ નદોતેઃ તેતી પકૃતિજ ફુ કમી ' કરવામાં 

એક થઇ થતી એટલે તેતે સારાસાર વિચાર' હતો ૪ નહિ 
સ્વાધેમા અધ ચઈ તેઓ ગમે તેવું ફેર અતે અમાતુિંક કાર્ય પણુ કરે છે. 

આ ડછેોતા હાથમાં પડયા પછી નિકળવાનાં 'બે'ખાશં હેય છે અતે 

તે એકે કાતો તમારી પાચે તેમતા લોભાંમિને રોંત કરવો જેટલ ધત હય 
વા તમાશમાં તેમનાથી વધારેખળ હોય! સુલતાન શુઝાએ મછે'જવાતા વ- 
હાણુ આપવાને માટે! પાથતા કર્યા કરી પંથ રાન્નએ કંઈ સાંભળ્યું જ નહિ. 
ઉવરે તેલ એમ ડપકા દીધા & શાન્તરી મતે “ધઈવાને માટે આવતો 
નથી સ્ુયતાન સુઝા તેને મળવુ એ પોતાના દરતેન્વથી આછું ધારતો હશે 
ક તેને કદ પકડી લેવાની તથા પે।તાનેો' ખશતે પૈસે! લૂં?ી લવાતી મીક 
હશે 5 રું, તેથી તે રાશ્નની પાસે જતે! નદિ. જરંગઝેગતે નામે અમીરે 



મહાન મોલના રાજ્યમાં થયેલા છેક્ા બડતેો! ઇતિકાસ. ૮૩ 

તે રાજને ઘણો પેમે આપવાનાં અને ખીશ્ને સારાં સારં વચન આપ્યાં 
હરતાં અને ને તે',સુલતાનસુઝાને પકડી એતે સ્વાધીન ક્ષે તે! તરતજ 
તે પુરાં પાડવાનું, વચન આંપ્યું હતું, લુલત્તાન ' સુઝા છેવ& સૂધી તેને 

ભળવા-રયો નહિ પરંતુ છેવટ પ્તેણે સુલતાન, એેગને રાજની પાસે મોકલ્યો. 
મુક્ષતાન બેમ રસ્તામાં સોનાની 'મહોરો અતે દૂપિયા ઉછાળતે! આરાકાનના 

રાજની પાસે ગયો અને તેતે ઉંચી ન્નતનાં જરીનાં કપડાં તથા સોતા રપામાં 

ખેસાડૅલી ઝવાહીરની બેટો આપી. પાતાના ખાપથી તેતે ભળવા ન અવાર્યું તેને 
માટે દરગુજર કરવાનું જણાવી મકે જવાનાં વદાણ આપવા સંબંધીનું તેનું 

વચન તેને યાદ દૅવડાન્યું. 

પ્રષમતી પ્રાર્થતાખાની માકક આ પ્રાધના પણ્ તે દૂછ રાળતને પેન 

તાતું વચન પાળવાને માટે યાદ અપાવતાં નિષ્કૂળ ગઈ. આ દુછ રાળનએ 
પછી પાંચ છ દ્વિસ રહીને સુલતાન સુઝાની શાવન્નદીની 'માગણી 
કરી.' સુલતાન સુઝાએ આ માગણી પાછી વાળી અતે તેની સ્થિતિ મર- 
ણીઆ જેવી થઈ પડી, હવે ત્તેશે શું કરવું, જો આળસુ રહે તો નાશ 
ઘાયછે. દરિયાની મુસાધ્રી કરવાની ચોસમ ચાલી જતી ઘૃતી તેથી ગમે તે 
એક નિથ્ય ઉપ?) આવવાની જરૂર હતી. તેણે છેક છેવટ એક નિશ્રય કયે 
અને તેને પર્ણિપ્મે તતે આશા રહિત અતે ખરાખ સ્થિતિમાં આવી પડયે. 
આરાકાનને। ર44 જે કે હિદુ હતો તેમ છતાં તેના રાજ્યમાં ધણા મુસ- 

લમાનો હતા અને તેઓમાંતા ધણા “ખરા ઉપર જણાવેલા કિનારાપર કરતા 

કેચ, લેકના તાબેદર થઈ પકયા હતા, બારીના ઘણા સુસલમાતોને એકઠો 

કરી પોતાના પક્ષમાં લઇ પોતાતાં થોડાંક માણુસોમાં વધારો કરી તેથી 

આશાકાનતા રાછનના ધર પર ડુઠી પડી તેના આખા કુટુંબતે કતલ કરી 

આરાકાનને।.રાજા ,થઈ પડવાની સુક્ષત્તાન 'સુઝાએ વેતરણુ કરી આ “સાહસ 
ડાલા માણુસને ચોગ્ય હોય તેના કરતાં મરણીઆને વધારે યોગ્ય હતું, 
તોપાસુ એ સાહસ ન્તેનાર હોલાંડના અને પોર્ડુગાલના માણસે! તથા 
મુસલમાનોએ 'મને' જણાવ્યા પ્રમાણે વણું સાર્ તું, પરતુ જે દિવસે હલો 

કરવાતે ડતો! તેતે આગલે દિવસે તે કપટ ઉધાડુ પડી જવાથી સુલતાન 
સુઝા અનેઃ તેનું આખુ કુટુમ્બ નાશકારક સ્થિતિમાં આવી પડયું. 
,? સુલતાન સુઝાએ પેલુ જતા રહેવાને :વિચાર કર્યો પરતુ હાલ જેવા 

રસ્તા અને સ્રડકો જે તતેવું “પહેલાં કરજ તહોતુ. માર્ગ પર્વત અતે મોઠા 



મદાન્ મોગનના રાજ્યમાં થયેના ઇલા મડતે। ઇતિહામ ૮પ 

પણુ કહેવાતુ હતુ કે સતાન સઝા ઈરાનમાં છે તે મિરાજમાં છે હાંથી 

કદ્હાર ગયો છે અને કાખૂનપર ચઢાઈ મરવાની તૈયારીમાં છે એક વાર 

કૌરગએેમે પોતે કહ્યુ હતુ, પછી તે મસ્કરીમાં બોલ્યો! હોય તે! કોણ “ણે? 

છેનદ સુવતાન સુઝા હાજી યાત્રાળુ થયો છે, તેશે મધની યાત્રા કરી છે 

અને ઢછ હાવ 'દવાક ખાતરીધી નતણુનારા એવા માણ્યો પણુ છે ૩, 

પુષ્કળ વૈસાથી મદદ મેળવીને સુલતાન સુઝા કોાન્સ્ટોન્ડીનોપતધી હમણાં-7 

પરિતમાં આવ્યો છે મારા વિચાર પ્રમાણે તે આ ગામ ગપાટદામાંતો 

કાઈ પણુ ખરા નહોતો હુ એક ડચ ગૃદસ્ધ॥ પત્ર ઉપર તવારે વિશ્વાસ 
રાખુ છુ એ પત્રમાં જણાવેલુ ઇતુ કૈ સુઝા નાશતા નાશતાં માથી ગવોછે 
ખૂગાળથી મછનીપટન જતા મારે તેના એક ખોજાતો સમાથ થયો હતો 

તેશે અતે સઝાતા તોપખાનામાંતા અને હાત ગોવળમોડાના રાશ્તની ને! 

કરીમાં રહેતા એક બીત્ત માણુસે એમ ખે જરે મને ખાતરીયી જણાવ્યુ 

હતુ કે, “તેમનો સ્વામી મરણુ પામ્યો હતો? જે કે આથી વધારે વાત 

જણુવાતે તેએ રાજી નહોતા એક ઇસ્પાતથી આવેતો ફેત્ચ વેપારી 
મને દિત્ડીમા મળ્યો #તે। તેશે શક્યુ હતુ કે ઈરાનમાં સુવતાન સુઝાતે વિરે 
તૈણે કશું પણુ સાંભળ્યું નહોતુ જ્યા આગળ તેતે જમલીસ્વોની માથે લડાઈ 

થઈ થતી યાથી તેની તનવાર અને જમૈયો મળી આગ્યા હતા અતે બીન્ન 

લધ માતે છે તેમ ક્વપિ તે જગતમાં નારી જવા પામ્યો હોય તો. પણુ 

તે થા ગચવા પામ્યો નહિ હોય જગનમા તે કાતે। લૂટારૂઓને હાયે મર 

ણુ પામ્યો! હશે અથવા યાના જગનમાં અતેક વાવ અને જમની હાથીઓ 

“હે છે તેના સપાટામાં આવી તેમને ભોગ પડી આ દુનિયામાથી ચાલ્યો 

ગયે ઘશ્રે 

સુતતાન સુઝાનું શુ થયુ તેને માટે ગમે તેવા શક લઈ જવાય એ 
મ છે પરતુ તેના કૂટુમ્બના ઉપર જે આક્ત આવી પડી તેને માટે તો 

કશા શક નથી જ્યારે પુરૂષો અ્રિયો અને છોકરાને પક્ડી આણ્યાં યારે 

તેમને બદીખાનામાં પુયા અને ઘણીજ નદરી રીતે રગડવામાં આવ્યા યો 
ડા દિવસ પછી તેમ છતા તેમને છોડયા અને સારી રીતે ગખવા માશ્ા 

રજ મેઈ શાહજાદી સાથે પરણ્યો પણુ રાજમાતાને સુતતાન ખેમ માધે 
નડવાની ધણી હોસ હતી 



૮ 1 : ખ્ૂનિંયરતે। ;પવાસ. 

જ્યારે આ પમાણે વતમાત ચાલતા હતા યારે, મેં પ્રથમ કહ્યું છે 

તેવા ૩પટાપાયમાં ગેદલાક #મુસલમાને!ની સાથે સુલતાન ખેગતા માણસે 
સામીલં થયા જે દિવગે એ કપટનતે! પરિણામ આવવાને હતે તેતે આગલે 
દિવમે એક'છરૂડીઆંએ લરૂના સ્તેમૂમાં એ બાબતને ફ્ોડી નાંખી. આના 

સંબધે પણુ મેં જીદી જીદી ઘણી વાતે સાંભળી છે. ખાત્તરી ,લાયક વાત 
તો એ છે કે આ બાખત પાદ્રાદના સ્ણુવામાં આવતાં તે એટલો બધો 
કોધે ભરાયો કે તેશે સુલતાન સુઝાના આખા કુટુંબને તિર્મૂળ નાશ કરવાતો 
હુકમ આપ્યો. જે શાહન્ળદીની સાધૅ તે પોતે પરશ્ષ્ો હતો! અતે હાલ જેને 
કેટલાક મહિના થયા હતા તેતે પણુ તેના કર હુકમની રાહે રેશી નાંખવા- 

માં આવી. સુલતાન બેગ અને તેના ખે ભાઇઓને ખુંદા કુહાડાએધી ગર- 

હત મારવામાં આવ્યા (મસ્તક કાપી નંખાવ્યાં) અને તે દુર્ભાગ્ય કુડુમ્બની 

અયોનતે એક સખ્ત અધારા ઓરડામાં કેદ કરી તેમતે ભૂખે મારી નાંખ 
વામાં આવી, 

આ પ્રમાણે જે લડાઈ ચાર ભાઇએ વચ્ચે રાજ્ય લોભને લીધે લાર 
દતી તેનો અત આયી ગયે. ૧૬૫૫ થી ૧૬૧૦-૬૧ અટલે લગભગ પાં* 

ચથી છ વર્ષ સંધી તે ચાલી હતી આ "ભયકર લડાઇતે પરિણામે ઔરગજેમ 
એક મેહા અને વિસ્તારવાળા રાન્યતે! તિષ્કટક પાદશાટ થયે. 

એરર્ગઝેબ ગાદીએ બેઠા પછી અતેલા જાણવા જોગ બનાવે!* 

લડાઈ પૂરી થઈ ગયા પછી યુસ્ખેગના તાતારોએ ઔરંગઝેબતે મુબા- 

રકબાદી આપવા માટે એક એલચીખાતું મોકલ્યું, શાકજઠાનના રાજ્યમાં 
જ્યારે સમરકેદતા ખાનને બલ્કના ખાત્ત સાથે વિત્રડ ચાલતો] ઘતે! યારે 
પાદરાહે કેટલુંક લશ્કર આપી ઔરગઝેમતે સમરકંદના ખાતની શદરે મે!- 

કલ્યો થતો. અકબરે જેમ કાશ્મિર લઈ લીધું થતું તેમ ઔરંમજેમ બેઉના 
રેશ લઈ લેશે એવા ભયથી લડાઈ મૃછી દઈ તેક? એક ઘઈ ગયા અને 

બલ્કતે : ઉલ્લો લેવા પપચ રચ્યો. તેમણે આ લડાઇએ(માં ઔરમ- 
ઝુ ગમ ણથ ન્યુ સુ વપ એમ નય તબલા દલા* છે તે 
પેલા પપચનું વેર લીધા વગર રહેશે નહિ. ડાશ હિક્સ્તાતમાં બતેલા બ- 
નાવથી તેસા “ણીતા યયા હતા અને માદીને માટે લડતા ચારે ભાઇન- 

ઓમાં બીન્નઓતેદ નારા થઈ જઈ ઔરગઝેમ દિદુસ્તાનતે પાદશા થયે 



શ્રુખ્ય મુપ્ય ખનાવે! ૮૭ 

હતો. એવી હડીકત પણુ તેમના ન્તષુવામાં આવી દતી શાડજટાન જીવતા 

છતાં તેનો શાહજરો જ હવે હિદુરતાનતો ખરે! અતે માન્ય પાદરાહ થમે 

છે એમ જ્નણુતાં તેમણૅ ઉક્ત એનચીખાતુ મોકલ્યુ હતું આંમ કરવામાં 
ત્રણુ કારણુ હતાં; એક તે! તેના કપમાંથી નચવાનું, બીજી પોતાતે મા- 
ન્ય સબાવાનું અતે ત્રોજી મામી ભેટમાં મોટો ભાવ મળવાની આશા ર્- 

જવાતું હતું મુમારકમાદીમાં તેમણે કેટલીક ભેટો અને તેમના જેવુ કામ 

કાજ હોય તે! તે ફ્રમાવવાની માગણી કરી હતી લડાઈ થઈ રહા પછી 
કરેલું મહાંનિયું કેમ સ્વીકારવું તે તે સારી રીતે જણુતે। હતો] એવચી- 
ખાતુ મોકલવામાં તેમને જે આશય ૯«તે। તે પણુ તે પામી ગયો હતો 

ખાનૈયર કહે છે કે, સદ્ભાગે એ લોક આય્યા ત્યારે હું દરબારમાં હાજર 

હતો તેમને કેવી રીતે સત્કાર થયો તે વગેરે બામતતે। દું નીચે પ્રમાણે 

જતે નનેયલે હેવાવ લખુ છુ 

યુસ્બેગના પ્રતિનિધિઓએ દ્ૂરધી મુગલાઈ સવામ કરી પછી તેએ 
એદલા પાસે ગયા કે પાદ્શાહે તેમતા હાથમાંથી કાગળ લીધો હોત પરંતુ 
ઉમરાવે પત્ર લીધો, ઉઘાડયોા! અને પાદ્શાહના હાથમાં આપ્યો પાદશાહે 
પત્રને ગભીર ચહેરે મનમાં વાંચ્યા પછી તરત હુકમ કય કે તેમને પગ- 

થી માંડીને માથા સધીતે। સર્વ પોષાક શિરપાવ તરીકે આપવો માલ, 
પાઘડી, નમા અને રેશમી જરીયત દુપટા આપવામાં આવ્યા પછી ખાતતા 
તરપ્થી મોકલવામાં આવેવો ભેટો પાદશાહની આગળ આણુવામાં આવી, 

આ જ્નેટોમા, લાપીસ લાઝુરીની કેટલીક પેઢીએ, થોડા લાબા વાળ વાળા 
ઉંટા, શોભીતા ઘણાક ઘોડા; ( તાતાર દૈશના ધોડા જેરમાં કે બળમા 
તે કઈ એવડા ખધા સારા હોતા નથી પણુ દેખવડા હેય છે ) સકે! અને લીલે 

મેવો; જેવા ક, શેક્ક્ળ, દાહિમ, જમરૂખ, લીલી દ્રાક્ષ, અને ત્રીધ લીણુ, 
સૂકામાં, ખોખર, આલુગે!ખાર પસ્તા, ઠીવા વગરની કાળી અને ધોળા 
મોટી દ્રાક્ષ વગરે હતુ 

બષરગઝેમે 'ાનની આ ઉદારતા ત્રાટે પમધ્મી ભતાવી અને ઘોડા, 
ઉંદ તથા કૂળતા ઘણા વખાણું કર્યા પછી યુસ્બેગની જ્ળદુપતા વિષે કેઠ- 
છિક કક્ષુ અને સસાર પછી સમરકદતી પાઠેશાળાના સમાચાર પૂછયા પછી 
પ્રમગોપાત પોતાને મળવાનુ કહી તેણે તેમતે ઉતારે જઈ વિશ્રાતિ લેવાતું 
મૂરમાન્યું 



&૦#* 'બૂતિંમરતે! પવાસ: કક 

પૂણુ છનાની આશા હેય તે! લૂટ અતે ગુલામો મૃષીતે નાશી જવ.મે।!- 
ગલોએ ડોથીનું કહેવું કાને ધર્યું તહિ, પણુ ન્યારે ચા૨ તીરે ચાર જણુતે 
વીંધી નાંખ્યા યારે તેએ! આશ્ચર્ય પામ્યા, મે!ગલેએ તેએની સામે તીર 
નાંખ્યા પણુ પહાચ્યા તદિ. તાતાર કુમારિકાએના બળવાન દાધે નેખાતા 
તીર નિશાન બધ મોગલોતે લાગતા ગયા, અડધા માણુસોને આ પ્રમાણે 

તીર માર્યા પછી તેએ તરવાર લળ્તે ફટી પડી અને સઘળા મોગલેતે 
કાપી નાંખ્યા” 

' ઔરંગઝેબતે સખ્ત માંથી આવી સાં સધી તાતારતા ધતિતિધિઓ 
દિજીમાં જ ઠતા.પ તેતે વારંવાર તાવ આવતે! દતે! અને છત્ર એવી અરા- 
ક્ત થઈ ગઈ દતી 5 બોલાતું નહિ. વૈદ્ાએ એની આશા મૂજી દીધી અને 
સામાન્ય રીતે તે મરણુ પામ્યો એમ ' બોલાયું, ને કે ખરી બાખત સ્વા 
રથતે લીધે રાશનઆરા બેગમ ગુપ્ત રાખતી ઇતી. ગુજરાતતો સબે! જ? 
વતસિક શાહજ્ડાન પાધ્ણાહતે છેઈડાવવાતે આવે છે, એવી આ વખાં 
અપ્વા ચાલી હતી. બીજી તરપૃથી કાખુલતો સો! મહાતરતખાન, જેણે ઔ 
રંગઝેમતે પાદરાહ તરીકે માન્ય કમી હતો છતાં, જરાવંતસિંહ જેવા વિ 

ચારે ત્રણુધી ચાર હર્ ઘોડેસવાર સાપે કાછુલધી નીકળેલો લાહોર યદ 
સપાટાબધ આથા તરક ચાલ્યો આવે છે, એવી પણુ અફવા ઉડી હતી. વળ 

ઇતબારખાન ખોળે, જેતા કબનમાં ૬દ્દ પાદ્શાકતે સૉંપેલો દતો તે પા 

દશાહના બદિખાનાનાં દાર ઉધાડાં મૂકવાતું માત લેવાતે અતિ આતુર થઇ 

રહ્યો છે, એમ પણુ ખોલાતું દતું. 

આણી તરપ્ સલતાન માજુમે લાંચ અતે ભેટ સોગ્ાતે! આપી ઉમ 
રાવોતે પોતાના પક્ષમાં લેવાની મહેનત કરવા માંડી હતી. એકવાર રાતે 
વેશ બલ્થી તે રા!્ત જયસિ'ઠતે ઘેર ગમો અને તેને માતથી ધણી નમ્ર 

ભાષામાં વિનવ્યો કે તેણે વેના પક્ષમાં આવવું. ખીજી તરફ ઔરગઝેમતો 

ત્રોજે શાહજદો સુલતાત અકબર જે માત્ર સાત વર્ષતી ઉમર હતો તેની 
વતી રોશનઆચ બેમમ પયત્ત કરતી હતી. તેશે ધજા ઉમરાવ! અને આ- 
ટીંલરીના વડા ટેઇડીખાતતે પોતાના પક્ષમાં લઈ લીધા હતા. 

% આ મંદવાડ વિરો જદા જુદા વર્ષે ઉખાયકાં છે પણ ખારીખાનના લેખ 

પ્રમાણે તે ૧૬૬૨ ની સાલ હતી 



મુખ્ય ગ્રુખ્ય બતાવો, પ ને 

ઇતખારખાન અથવા બીજું કોઈ ૬હ પાદશાહને છોડી દે અને પે- 
તાને! સ્વાધ સધાય નહિ માટે ઉપર કહેલા ખેઉ પદ્યે ચતું બહાનું બતાવ્યું 

હતું 9, અમે જે મણેનત કરીએ છીએ તે અમારે માટે નહિ પણુ શા-* 

દજહાનને છોડવવાતે માટે કરીએ છીએ. લોકે આ વાત માની દતો. શા- 

થજહાનને પુનઃ રાક્યાસનપર આણુવાની ૪૭ રાખતો હોય એવો તો 
રં જેતા કોઈ ઉમરાવ કે વગસગવાળા માણુસ દિલ્ડીમાં નહોતો. %શવ- 

તસિહે, મોઠબતખાન અને ખીન્ત કેટલાક દંજી તેનાપર પ્રીતિ રાખતા હતા 

-અને તેની સામે પડતી બાબતમાં ભાગ લેતા નહિ, શાદજહાતનેો પક્ષ 
છડી દઈ ઔરંગઝેમતા પક્ષમાં ભળી ગયો નહોય એવો એકે ઉમરાવ ન- 

હાતે. શાડજહાનને બંદીખાનામાંથી મુક્ત કરવો, એ સિંહને પાંજરામાંથી 

કહાડવા જેવું ભર્યેકર છે, એમ તેએ જ્તણુતા હતા. આવી ન્તતતે। બનાવ 

અનવાના સંભવે આખો દેશ ગભરાયો! હતો, તેમાં સઉધી વધારે ઇતમારખાતતે 
ભય લાગ્યો હતે, કારણુ કે તેણે અકારણુ તેના દાથમાં સોંપાયલા દુઃખી- 

આરા પાદશાકની ઉપર સખ્તી અને અસભ્યન! વાપર્વ હતાં. ુ 

આવી સખ્ત માંદગી છતાં પણુ ઔરંગઝેબ તેના બંદીવાન્ પિતાના 
ઉપર ચોકશી અને રાજ્યના કામ કાજ ઉપર ધ્યાન રાખ્યા કરતો! હતે). સુલ- 
તાન માજીમને તેણે અંતઃકરણુથી એવી શિખામણું આપી કે, “ઝે કદાપિ 

માર્ મરણુ થાય તે। તું પાદશાઠને છોડને. ' વળી ઇતબારખાનના ઉપર 

૨1જ પત્ર લપ્યા કરતે] હતે કે “ તું તારી ફરજ વિશ્વાસથી અતે નેકીથી 
અદા કરતે રહેજે.” તેની માંદગીને પાંચમે દિવિસે યારે તે મરી ગયે! છે 

ગએવી લોકમાં વાત ચાલતી હતી લારે, તેશે લોકવાયકાતે ખોટી પાડી બ- 
તાવવાને તથા શાહજહાન બંધન, મુક્ત ચાય એવા બનાવને અટકાવવાને 

કારશે પોતાના માણુસોને હુકમ કર્ષી કે-'ઉમરાવોની સમક્ષ મતે સભામાં 

લઈ નવ. સાતમે, નવમે અતે દશમે દિવસે પણુ ઉપર કહાં તેવાંજ કાર- 

શને લીધે તે માંદો માંદો પણુ દરબારમાં ગયો હતે. માંદગીને તેરમે દિ- 
વસે તેને ખરેખરો ઝોબા આવ્યો હતે! અને તે દ્વિસે તે મરીજ ગયો, 
ઝમ લોકમાં ટટ વાત ચાલતી હતી. ઝોમા વળ્યા પછી તરતજ તેણે 

પોતે જીવતો છે એમ બતાવવાતે માટે રાન્ન જયસિ'હ અતે બીનત બે ચાર 
મ્ુપ્ધ ઉમરાવોને પોતાની પાસે બોલાવ્યા હતા, પછી તેણે પ કહ્યું 
%, ' મતે ખેઠી કરો અતે ખડીઓ કાગળ અને કલમ લાવો..' તેણે પછી 



ધર્ બર્તિયરતે!, મવાસ 

પોતાને હાધૅ ઇતબારખાતપર કાગળ લખ્યો અને રોશમઆશા ખેમમની મન 
ભાળમા સોપેલે રાજ્યકીય સિદ લાઈ આવવાતો ચાકરોતે હકમ કયે ) એ- 
શન્યકોમ મિફાને એક કોયળીમાં ધાલી તેના ગ્રુખપર તેણે પોતાની સીલ 
કરી હતી, જે સીવ તેના પ્રકોટ્ટપર ખાધી રાખેવી દતી રોાશતઆરા પામેધી 

રાન્યકીય સિષ્ઠે મમાવવામા વળી] તેતી એવી પ્ણ “મતગખ દતી કે 
તેણે તેતો ઉપમે! ગ તે! કયો નથી મરા આગળ અ! બધી ખાગંત જણુદ- 
વવામા આવી યારે હું હા”૪ર છતો અને તે બાગત માભળતા આગાખાતે 

કક ક--અહે શું માતમિક બળ | અતે રું અપાર પેય ! એસ્ગઝેવ ખુદ્ય 
તને મોદી વિભ્નતિ અને અભ્યુદ્યતે માટે”જીવતો રાખે! તું-હછ મરવાતે 
માટે યોગ્ય નથી? આ શક્ટે મેં"કાનોકોન સાભત્યા હતા આમાખાતતી 

આશીષ પછી દાડે દાડે ઔરગઝેબને દેર પડતો ગયો / 

આ વખતે એકપસઝુપ્ય ઉમરાવે હિમ્મતધી ઔરચઝેમતેક્લુ કે “આ 
પ્રમાણે રાત લ્તિમ શાજ્યકાજમાં શ્રમ લેવાથી આપની તખીયતમાં ખગાડે! 

ચશે, અને માનસિક રાક્તિ તયા વિચાર દુ સાધ્ય થઈ જરો ' અ] હિતશ્રીના 
કહેવા તરક લલ ન આપતા પાદશાહે એક બીજ મોટા ઉમરાવને બોલાવી 

તેના સબધે નીચે પમાણે પોતાતા વિચાર જણાન્યા, જે વિચારે તે ઉમ- 
રાવના પુત્રે (જુવાન વૈદ્યે ) ને મારે મિત્ર તે] તેશે મતે કલા હતા / 

“ વિદ્માતોનો તો એવો મત હોવો જ નેઇએ; કે,? તેના હાથમાં * 
પ્રજાતે મોપત્રામાં આવી છે તે પ્રન્તતા; રક્ષણુમાં અને સકઠનાપ વખતમ 
પોતાની જી દગીના નેખમે પણુ તેણે રણુમા ઉતરવુ જોઇએ.. પશ્નના રક્ષ 

ણુમા ઠામમાં તરવાર રાખીને મરણુ પામતું એ સાર્ છે હુ ગમેતેમ થા* 
તોપણુ રાજ્યની સિતા ચૂકી દઇને સુખ વૈભવમાં સખે ઉંઘવાતે।-નથી, -કા- 

ર્યું કે રાત તરીકે મારો એ મુખ્ય ધર્મ છે અતે તેવાં કાર્ય હુ મારા જીવતા 
ભેખમે પણુ કરીરા અતે તેમાંથી મને નિશત, કરવાતો થમ જયા જરો આ. 

શીખામણ પમાણે ચાધુ તો મારે મારા રારીરિક સુખને જ વિચાર રા- 
ખુવેો પડે અતે રૈહિક સુખ શાતિ તથા મોજમઝા કેમ પામ થાય તે #- 
ણુતુ પડે એ સૌ તમાણે ચાથતા આ સોં રોન્યની ધુગ મારે 

%ઈ છોરશિયાર વઝીરને ગોપવી સ્ેઇએ પરતુ એ શીખમાં એમ વિચાર 
કરવામાં આવ્યો નથી કે, રાન્નતે! પુત્ર અને તે પણુ વળી માદી ઉપર આન 

તેલો હોય તેયે કેમ વર્વગુ નઇએ. પરવરદિગારે મુને અ [ુતિયામાં મા- 



મુખ્ય સુખ્ય ખનાવે।. છક 

રા પોતાતા સુખને માટે નહિ પણુ બીજાઓના સુખને માટે મહેનત 'કરવાતે 

મોકલેલો છે. આધી એ તો મારો ધર્મે જ છે કે મારે મારા સુખને 

વિચાર કરવો! નહિ. જ્યાં સધી તરારી ધશ્ત દુઃખમાં હોય સાં સધી તે એ*” 

તા વિચાર નજ કરવો જેઇએ, પછીતી વાત પછી, એટલે કેપ્રજના સુખ 

પછી।માર્ સુખ, માર્ે જે પ્રથમ વિચારવાર્નું છે તે બીજું કંઇ નહિ પણુ 

મારી પ્રશ્તની સુખ શાંતિ જ છે. ન્યાય, રાજ્યસત્તા અને રાજ્યની 'સલા- 

મતીતે કોઇ પણુ સુખને માટે ભોગ આપવાનાં નથી. આ શીખામષુ દેનાર 

પોતે જે વિચારોથી દોરવાયલે છે તે વિચારોમાં એ ભૂ8્ ખાય છે એટલું 

જ નહિ પણુ બીનનના રક'ધ ઉપર મેલેલી રાજ્યધુરાથી કરવા નદારાં પરિણામ 

આણે છે તેનો પણુ એને વિચાર આવ્યા હોય એમ લાગતું નથી. આપણા 

મદા પ્રસિદ્ધ કવિરાજ સાદીએ કહ્યું છે તે કંઈ વિચાર વગર કહ્યું નથી જ 

જ, “હૈ રજાઓ 1 તમે રાજ્યત્વને મૂકી ઘો, રાન્યત્વને મૂકી ઘા, નહિતર 

પાતાના દેશ ઉપર પોતે જ રાજ્યકાજ અને પન્નતી ચોકશી રાખવાને દઢ 
નિશ્યય કરા.” જવ તમારા મિત્રને કહો કે હવે પછી કોઈ વાર પણુ તે 

રાજેતે પોતાતા સુખમાં પ્રેરવાની શીખામણુ આપે તહિ. અરેર 1 

આપણને કુદરતે જ આપણાં સુખ તપાસવાની પ્રર્ણું ચાનક આપેલી છે તો 

પછી આપણે આવા સલાહકારોની શી અગય છે સુખ ચેનવાળા વિથ્થાતિ 
અને મોજમઝાના રસ્તા ઉપર લઈ જતારીએ તે! આપણુતે આપણી અ્રિ* 

એ મળેલી જ છે.” 
1 પ્સાજે થતાં વાંત જ ગરંગઝેમે દારાની શાહજદીને તેના ત્રિ”્ન પુત્ર 

સુલતાન અકબર સાથે પરણાવવા માટે શાહજહાન અને બેમમસાહેબના 

કખજામાંથી મેળવવાને યત્ત કર્યો. આ શાહનદાતે ઔરંગઝેબ પોતાના પછી 
ગાદીએ આવનાર માનતો હતે! અને તેટલા માટે જ તેતે દારાની પુત્રી 

સાથે પરણાવવાને તેતે! વિચાર હતે, કારણુ નને એમ થાય તો સુલતાન 

અકબરનો હક વધારે દઢ થાય એ શાહન્દો ઘણા નાને હતો તેમ છતા 

દર્ખારમાં તેનાં સમાં સાગવાની સારી સહાય હ્તી. વળી તે શાહેનવાજ- 

જનની પુત્રીને પેટ જન્મેલો હોવાથી મસ્કતના રાજ્યવ'શને દૈહિત્ર હતે. 
સુલતાન મહમદ અને સુલતાત માજીમની માતાએ રજપૂતાણીએ હતી. 

મુગલ પાદરાહો સુસલમાન છતાં પોતાની સત્તાને બળવાન કરવાને માટે અ- 
થવા સ્વરૂપવતી સ્તિયો મેળવવાને માટે ર્જપૂત-રાજએની કન્યાએ! પરણેછે. 



"૪ તનિયરનો પ્રવાસ. 

* બરંગગ્રેબ” તેના લિગારમાં સળ થયે! નહિ, શાહજકાન અને ખેગમ 
માંદેમે એ બાબતને તિરસ્કારઘી ધિધ્યરી ઠાઢી અતે તાતી શાદજદીએ પણુ 
તમ કરવાની ખુશી ગતાવી નહિ. કેટલાક દિવસ મધી એ છેકરી ચિ" 
તામાં રઠી. એતે: એમ તું કે, મતે ભેર જુલમથી યાં લઈ જઈ 
પર્ણાવરે. છેઇરીએ' કશું 2, “માર બાપતે જેળે મારી તાંખ્યો છે એતા છેઃ- 

ડચ સાધે હું મરી જઈશ તે હા, પરંતુ પરણીશ નહિ.” 
દનિયાંમાં વખણાયથું મયૂરાસન પુશ કરવાતે માટે તેણે ર16જ- 

દવાન પાસેથી અમુક જવાદિર માગ્યું પણુ કઈ વનયું નદ, ?4 પા- 
દરાછે-ઉત્તર આપ્યો કે ' ઔરંગઝેબે આવી પંચાત ન કરતાં ડડાપણુ અને 
સમતાધી રાન્ય ચલાવર્વામાં લક્ષ રેવું નનઇએ. એ તખ્તા કામમાં વચ્ચે પ- 

ટવાની કઈ જરૂર તથી; અતે દવે પછી ને? જવાહીર માગવામાં અ" 
વચે તે! ઠું તે સથળાંને ટયેડાવતી ભાગી નંખાવીશ. ઔરંગઝેમે પછી 
બઆબત છેડી નવિ, પી 

હેલંડરાએ પછી ઔરંગઝેમતે મુબારકબાદી અને બેદ મોકલાવી, 
સુરતની કોઈના તે વેળાના વડા ઓવરશીઅશ એંડીકનને ધતિનિધિ તરીકે મે!- 
કલવાને। તેમણે ઠરાવ કવી. કેટલાક જણુ વિરૂદ્ધ છતાં પણુ એ બુદ્ધિશાળી 
પુષ્મ વિચારનો અને ડાલ્ષો પુરૂષ પોતાના ટેશીઓનું કામ કરવાને દિઠી 

જવા નીકળ્યો; જે કે ઔરંગઝેમ એક ચુસ્ત મુસલમાન હતે! અને કિંશ્િયન 
લોકને માટે તેને તિરસ્કાર હતે, તેમ છતાં આ એલચીખાતાની આગત 

વખતે તો તે ઘણોજ વિવેકી અતે સભ્ય જાયો! હતો. મુગલાઈ સલામ 
કયી પછી મોન્શીઅર એડીકનને આગળ વધી રાજ્યગાદીને સલામ કરવાની 

ર4 મળી હતી. પાદશાહે ને કે પત્ર તો ઉમરાવને હાયે જ લીધો પણુ તેથી 
કંઈ અપમાન થયું એમ કહેવાય નહિ, કારણુ % યુસ્બેમના પ્રતિનિધિઓના 

હાયમાંથી પણુ પાદગાહે પત્ર લીધો નહોતો. આ બધી રીત થઈ રલ પછી 
ઔરંગઝેબે ભેટ કાઢવાને માટે તેતે સચન્યું અને તેતે તયા તેના 

ર્સાલાનાં થોડાં માણુસોને સિરપાવ અને જરીઅલ કપડાં ભેદ આપ્યાં. 
બેટમા' વણા ઝાણા અને સુદેર કપડા, લાલ અતે લાકિ[ કપડા, કેટલાક આર 
યના, અતે ચીત તથા ન્નપાનની બનાવઠને! બીજે ઘણેોક સામાન હતે. આ 

સનમાં તપ્તત-ર્હાન અથવા ઉચ૬1 લઈ જવાય ગ્મેવી એક ધણીજ સુન્દર 
પાલખી ટતી અને તેને ત્નતેઈ સહ આશ્ચર્ય થક્તિ થઈ ગયા હતા. 



મુખ્યરસુખ્ય ખનાવે.. દપ 
્સબ્ન્્નઝ્ઝ્ઝઝ્ઝક- 

પર્દેશીય રાજ્યના એલગચીઓ દરબારમાં આવી બેસે એ એક પોન 

તાના દરબારની ભગતા અને મોટાઇ મતામ છે, એવા વિચારથી ઔરંગઝેબ 

સઘળા એલચીઓને ઝટ દઇને રન આપતો નહિ. મોન્શીઅર એડીકતને 

પુણુ તેશું ધાર્યું હયો એટલી વહેલી નહિ પણુ તાતારના એલચીએ કરતાં 

વહેલી ર% આપવામાં આવી. તેનો સેક્ટેરી મરણ પામ્યો અને રસાલાના 

ગ્ાણુસો માંદા પડવા માંક્યા, યારે ગૌરંગઝેમે તેતે ર્ન આપી. રશન આ- 

પતાં વળી પાદશાહે તેને પોતાતે માટે સિરપાવ આપ્યો. બટેવીઆના 

સણાતે માટે બીજે ઘગ્ા કિમતી પોષાક અને જવાહીર્ધી જડેલી કટાર 

સાથે ધણૂજ-સારે। પત્ર લખી આપ્યો. 

આમ કરવામાં હોલંડરેતો વિચાર એવો હતો કે પાદશાવની તેએ* 

ના ઉપર્ મહેરબાતી થાય અને દરીઆપારના દેશોમાં જે સબાએ હોય, 

તેમણે ન્યાં ન્યાં કોડીઓ રાખી હોય યાં અડચણુ કરે નહિ. વળી તેમણે 

આથી એવી આશા રાખી હતી કે એ સૂબાએ તેમતે અપમાન આપતા 

અને વેપારને આગળ વધતો અક્કાવતાં ડરે અને પોતાને માટે*વડા દર- 

ખારમાં વગસગ છે એમ રખાડતાં તેએ તેમની ફરીઆદેતે કાન પર લે. 

તેમશે પાદશાહતે એમ બતાવવાનો યત્ન કયી કે, તેમતો વેપાર રાન્યને 

ઘરે લાભકારક છે. આના ટેકામા તેમણે નદી જૂદી ન્નતના માલતું એક 

સ્ોટું લીટ રાજાને દેખાડયું હતું અને એથી એમ સિદ કરી આપ્યું હતું 

% દરેક વર્ષે તેએ ઉિદુસ્તાનમાં પુષ્કળ સોનુ રૂપુ લાવે છે આમ કરતાં 

તેઓએ ત્રૉષુ, શીશુ, મરી, એલોઝતું લાકડુ, હાથી અને બીજી વસ્તુઓથી 

તેઓ કેટલો સામાન લઈ જાય છે તે દેખાડયું નહોતું 

આ વખતે દિલ્હીમાં જનાનખાનામાં બનેલા એક બનાવે બહુજ ચર્ચા 

ઉભી કરી ઠંવી. આ બનાવના સબધે મૅ તેમજ ખીન્તઓએ ન? વિચાર 

ખાંધ્યા હતા તે છેવટ ખોટા પડ્યા. અમારા વિચાર એવે હતો ક, જે 

માણુસનામાં રાક્તિ નથી તેતે પ્રીતિની અસર થતી જ નથી, આ વિચાર 

નવા બનેલા બનાવથી ખોટા છે એમ અમને મિશ્ય થયો 

જતાનખાનાના મુખ્ય ખાજ્ન દિદ્યાસ્ખાતે એક નત્રુ મકાન બધાવ્યું હતું 

અને વારંવાર ગમ્મતને ખાતર તે યાં જઈ રહેતે તયા રાતે સઈ જતો. 

આ ખોજાનતો પાડોશી એક હિંદુ હતો અને તે કઠાકટનો ઘંધો કરતે હતે।. 

દિદ્ર્ખાન પાડોશીની એક રૂપાળી ખેન સાથે પ્રીતિમાં પડયો ઘતે।. તે ખેની 



દદ બાંમમરનેઃ' પ્રવાસ. 

વચ્ચે આડ! “વહેવાર કેટલાક કાળ સધી ચાલ્યે! પણુ કાઇતે કઈ શક 
મયે(' નહિ; કારણુ કે ગમે તેટદે પણુ દ્દ્િરખાન ખોને હતો અતે ઔ- 
એના જતાનખાતામાં જવાની એને પૂર્ણ છુટ હતી. પા 1. 

! છેલ્ઠ આ બે આજુક માસુક વચ્ચે એટલો બધી ધાલમેલ થવ! લાગી 
ક ઓડાશીપાંડોશીતે તેમની વચ્ચે પીતિ છે એવે! પૂર્ણું શક ગયે, આખર 
તે લોકોએ પેલા દિદુ વેષારીને એ બાબતની ખકળર આધી. 'તેણે તેમને 

એટલી બધી ધમઇ આપી ક ને તમારા સંમંધે ચાલતી 'વાતતું સય માંસ 
ણુવાર્મા આવશે અનૅ ખાતરી થશેતો બસને રૅશી નાંખવાં પંડશેઃ બા- 
તરી કરવાને માટે વધારે દહાડા વાદ જેવાની જરૂર પડી નહિ, એકઃ ક્તિસ 
દ્દિરમાન અને પેલી આરી ઝેક ખીછાનામાં' સુતેલાં તેના! જવામાં આવ્યાં. 
ખરી બાબત નજરે પડતા(જઃ પેલા હિ'દ વેપારીએ દ્દ્િરખાતની છાતીમા 

કઢાર ભોકી દીધી અને પોતાની બેતતે પણુ યાંની હાજ રે'શી નાંખી. ? 

આ બનાવ ખનતાં જતાનખાનામાં હાહાકાર વર્તાઈ રલેદ ખવ 
સણી! અતે ખોશએસએ અકત્ર થઈ પેલ વેપારીને મારી નાંખવાતે! ઠરાવ 
કયી, ષણુ તેમના વિચારથી ચર્ગઝેબ ગસ્સે થયો! અતે પેલા# વેપારીને 
માત્ર સુસલમાન-ઈસ્લામી ધર્મ અંગીકાર કરવાની ફરજ પાડીને જ સતે।૪ પામ્યે।. 

આમ આતાં લોક મત તો એવો છે % પેલે! વેપારી મુસલમાત થવા 
છતાં પણુ ખોશનઓના વૈર્યે અતે સત્તાને ભાગ થઈ પડયૅ. હિડુસ્તાનતા 

લેક કહે છૈ કે, જન્મઘી ને બોઘડ જન્મ્યો હેય તેના ઠરતાં પાછળથી 

નપુંસક થયેલો માણુસ ઘણા જ ખરાભ નીવડે છે. જન્મતા બોથડ રત 

અને ગરીમ પકૃતિનો હોય છે જ્યારે ખોન્તે વિષયી ન છ્તાં ઘણાજ કર અને 
વેરી નીવડે છે. આમ છતાં તેએઓમાંતા ઘણાક વિશ્વાસને પાત્ર, ઉદ્યર અને 
શરવીર હય છે એમાં તે શંસયાવકાશ છે જ નહિ. 

થોડાક સમય પછી વળા બેં પુર્વોને જતતતખાતામાં દાખલ કરવાતી 
શક પડવાધી રોશનઆરા બેમમ ઉપર ઔદરંગઝૅમ નારાજ થયે! હલે!, પ્ે/- 
લાકે કહે છે કે એ માતે વહેમ જ ઢતેો, અને પાદશાહે તેની ખેવતે 

તરતજ શોત પાર્ડી મનવી હતો ખેમમસાઉૈત્રતા યારેને ચાદજ- 
હાતે જેવી શિક્ષા કરી હતી તેવી સિક્ષા સરાનઆરાતા યારેતે પકડીને 
ચરંગઝે4ની પાસે લઈ જવા છતાં પણુ તેજે કરી નહાતી, બેમમશાહેત્રનો 

માર્ પાણી ઉર્તું પ્રકવાના દેશમાં સંતાઈ જતાં તેમાં જ તૈતે ગુંમળાવી 



મુખ્ય મુખ્ય' બનાવે. ધ 

મારી નાંખવાર્મા આત્રયો હતે! તે આપણે પ્રયમ વાંચી ગયા છીએ. એરં* , 
ગઝેબે તેમ કર્યું નહિ. મા હિ'વાષી અતે ખાપ પોર્ડુંગીઝધી જન્મેલી એક 
વૃદ્ધ પોર્ટુગીઝ ઔ, કે જેરું જનાતખાનામાં કેટલાંક વર્ષ તોકરી કરી હતી 
તેશું મને આ વાત જેવી કહેલી છે તેવીજ હું અત્રે ટાંકુ હું. તેણે મતે 
કહ્યું કે, ઉક્ત યારોમાંના એક જીવાત માણુસની સાથે કેટલાક દિવિસ સંધી 

શગ વિલ્લાસ જોગવી રાશન આરા બેગમે તેતે છુપો રાખ્યો હતો. છેવઠ 

તેણે તેતે રાતને વખતે' જનાનખાનામાંથી બહાર કાદી મૂકવાતે માટે પેન 

તાની દાસીઓતે સોંપ્યો, પરંતુ તેમતા ઉપર શ્રોકશી રાખવામાં આવ- 

વાથી અથષા તેમને ભય લાગવાથી કે પછી ગમેં તે કારણુધી પણુ એ 

દાસીઓએ પેલા ભયભીત થઈ ગયેલા યારને નજરમાગમાં જ છૂટે મૂકી 
દીધો અને પોતે નાર્થી ગઇએ, નજરબાંગમાંથી પકડીને તેતે એરંમગ્ેબની 

સમક્ષ લઈ જવાર્માં આવ્યોક પાદશાહ તેતે છેક પોતાની પાસે ખોલાવી કેઠ- 
લીક તજવીજ કરી પણુ તેમાંથી તે બીજું! કંઈ રહસ્ય કહાડી શકયા નહિ. 
માત્ર' પેલા ભયાર્ત યારે એટલું” જ' કખૂવ કર્યું કે તે જતાતખાનાનો કેટ 
ચડીને આવ્યો હતે, ઔસ્ગઝેમે તેને જેમ આવ્યો હોય તેમે જતાતખા- 
નાર્માથી નીકળી જવાતું ફરમાવ્યું; પરંતુ! એ માનયા ન્નેગ છે કે, ખાજાઓએ 

પાદ્શાહના ઠુકમથી વધારે આગળ. વધી તે બિચારાને કિલ્લાના ઊંચા 

જદ ઉપરથી નીચે ખાઇમા નાંખી દીધો. બીન્ન યારના મબધે પેલી વૃદ્ધ 
પોડુંગીઝ સીએ કહ્યું કે, એ બજે માયુસ પણ્ નજરબાગમાંથી પકડાયે! 

હતોઃ અને! પાદશાહની આગળ લઈ જતાં તેણે કખુલ કર્યું હતું 3 તે બીન્ટૅ 
કાંહીથી નહિ પણુ! દરવાનને રસ્તેથી અંદર આવ્યો હતે! એજ દરવાજે થઇને 
બહાર્ નાશી જવાને માટે! તેને ફરમાન થયું હતુ; તાપણું ખોશ્નએના ઉપર 
દાખલો! ખેસાડવાને મોટે સપ શિક્ષા કરવાને! ઔરમગેબે નિશ્રય કયી હતે।; 
કારણુ કરે, તેમના રક્ષણુમાં આમ ધાલમેલ થાય તેથી પાદશાહી કુટુમ્બને' 

લાંચ્છન' લાગે એટલું?” નહિ પણુ તેથી ક્રાઈવર્ # પાદ્સાહની નતની 
મલામતીને' પંણુઃ ભય રહે ખરો જનાનખાનામા દરવાન્નઓ ઘણીજ ચૈ[કફ- 

શીથી સાચવવા નેઇએ. ઔરંગક્ેમે સાર પછી ખાજે તથા દરવાને તે 
સપ્ત તાઇીદ આપી હતી: 

આ ખમાવ બન્યા પંછીવ્કેઠલેક મહિને થોંડા થોડા દ્તિસતે અંતરે 
દિલ્હીમાં પાંચ પરદેશીય રાજ્યના પ્રત્તિનિધિએ। આવ્યા" પહેલો પ્રતિનિધિ 

૧૩ 



૪૮; બનિંયરતે! પવાસ, 

મકાના શેરીફની હતે અને તે જે ભેદ લાવ્યો દતે! તેમા ધોડાક અરભી- 
અન શ્વોડા અને ષવિત્ર સાવરણી હતી. મકાતી મોટી જુમા મસનિદતો 
મધ્ય ભાગ ન્યાં ખેશીને ફાછીએ। વાષેજ આપે છે તે ભાગ વાળવામાં એ 
સાવરણી ઘણે! ફાળ વપરાયલી હતી મુસવમાતાો વાયેજના આઓરડાતે 

ધણે।જ પવિત માને છે તેતે બી્-પદે અક્લાડ ખુદાનું ધર કરીને કહેવાર્મા 

આવે છે, તેને તેએ ખરા ઈશ્વરને અર્પૈયુ કરેલુ પથમ પવિત્ર મકાત 
માતે છે અને વે અબરાકામે બધોવેલુ છે એમ કહેવાય છે, 

ખીજે રાજ્ય પ્રતિતિધિ, મણના અશ્િકેણુમાં આવેલા અરેનિયા 

'રેલીક્ષ નામના દેશના રાન્તએ મોકલેનો હતો ત્રીજે બસરાના રાળ્નતે। હતે! 

અતે તેએ બતે અરેબીઅત ધોડાએ ભેટતે માટે લાવેલા હતા 
બીન્ન ખે રાજ્ય પતિનિધિઓ ઇથિયોપિયાના શન્્નએ મે!કલેલાહતા 

ઉકત રાજ્યધતિનિધ્રિઓમાંના પહેલા ત્રણુતે તો થોડુ અથવા વધારે 

માન આપવામાં આવ્યું તહિ એમ કહીએ તોપણુ ચાલે તેમની ભેટ-સાન 
માન-એવી તે નાદાર હતી કે, સઉ કોઇને એવે શક પડયો કે તેએ બીન 
જાઈ કારણુતે લીધે તહિ પણુ ભેટ આપી તેતા બદવામાં પાદશાહ પાસેધી 
સારા નાણા મેળવવાને માટે આવેલા છે વળી રાજ્ય પ્રતિનિધિના સામાત 
તરિકે ધણીક વેપારવી વસ્તુઓ દાણુ જકાતમાથી બચાવી તેએ 
દેશમાં લાત્યા દતા, જેમાથી પણુ તેમતે સારો લાભ થવાની આશા હતી 

અરબસ્તાનના ધોડા અને બીજે સામાન વેચી તેમણે હિદુરતાનની વસ્તુઓ 

ખરીદ કરી હતી અતે તેપણુ પરદેશ ખાતે જતા માવ ઉપર લેવાતી જકાત* 
માથી ભેટના માલને નામે સ્વદેશ લઈ જવાના હતા. ટુકામાં તેએ રાન્્ય 
પૃતિનિધિ તરીકે નહિ પણુ પાદશાહ પાસેથી સારી ભેટો અને વેપારની 

વસ્તુખામાધી સારો લાભ્ન મેળવી જવાતે માટે આવેતા છે એમ સર્વેને 

ખાત્રી યઈ હત્તી. 

ઇથિયોષિયાના રાન્ત તરફ્થી આવેયા એલચીખાતા પર કઈક ખોલવા 
જેવુ છે હિદુસ્તાનમાં યયેવી ઉથલપાથલધી તે રાન માહિતગાર દતે] ગને 
હિદુસ્તાન જેવા મોઠા રાન્યમાં પોતાની કોર્તિ ફેલાવવાને માટે તેણે એલન 
ચીખાતું મોઇથ્યું ડદહુ એતચીખાતું પણુ તેતી મે!ળે મતા અને ઝાહે]- 

ઝતાયીતે ઘિત હોવુ જેનેઇએ એમ તેને સઝેતુ હોય એમ લાગતુ હતુ આમ 
છતા પણુ ખરૂ ડહીએ તે. ઇવિચોપિયાન/ રાનનના તતગા પષ્ટુ સારી બેટના 



મુખ્ય મુખ્ય બતાવો છછ 

બ'ગામાં ઔરમગ્રેમના ઉગર હાધે અપાયવી મોટી ભેદની લાવસા હતી 

આ એનતયોખાતામા રું હતુ તે જઇએ તે રાજાએ પોતાતા દરમાં 

રના ખે મોટા અને તસિહ્ઠ ઉમરાવોતે એતચીખાતાના પ્રતિનિધિઓ 

તરીકે મોકતેના હતા અને તે મતે રાજના મતની જે ભાવના હતી તેને 

પૂર્ણ કરે એવા હતા, એમા તે! શક નથી જ એ બેમાંનો એક મુસવમાન 
ત્ેપારી હતો જેતે ઘોડા વર્ય ઉપર ઈજપથી રાતા સમુદ્ર સંધી જતા રરતા- 
સા ઠું માોખામાં મહ્યો હતો આ મુસતમાત વેપારીતે તેના માનવતા રા- 
નએ ઘણા સુનામો વેચવાતે માટે અને તેમાથી મળેતા પૈસાથી હિદુસ્તા- 
નતે। વેપારી માત ખરીદી જવાને મોકલેતો હને 

આફક્રિકાનો ક્રિશ્િયત રાજન આવે! માનવતે। વ્યાપાર કરે છે ! 
ખીજે પ્રતિતિધિ આરમિનિયન અને ક્રિશ્ચિયન વેપારી હતે તે એ 

ખોમાં જન્મેનો અતે સાજ પરશેુતો, મોરાઆદ નામે ઈથિયોપિયામાં એ 

ળખાતેઃ માણુમ હતો આ માણુમ પણુ મતે મોખામાં મળ્યો હતો યા 

તેણે મતે પોતાના એરડાતો અડધો ભાગ આપીતે સારી મગ4ડ કરી આ 
પી હતી, એદલુ જ નહિ પણુ આ ઇતિહાસના પ્રારભમા કહેલુ છે તેમ 
તેસ જ મતે ઈથિમોપિયાના રાજ્યમાં નહિ જવાને માટે સવાહ આપી હતી 
મુસનમાન વેપારીની માક્ક મોરાઆદતે પણુ દરેક વષે રાજ મોખા મોકલે 
છે અને તે હમેશા પોતાના સ્તામિની વાર્ષિક ભેટો, અગ્રેજી અને ડચ 
લોકની ઈસ્ટ ઈન્ડીયા' કપનીએને સારૂ લઈ જાયછે અતે તેના બદ્વામાં 
તેમના તરક્ધી મળેની ભેટો તે પાછે પોતાની સાથે ગોાન્ડર લઈ *નય છે 

[હદુસ્તાનના પાત્શાહના દરમારમાં શોભે તેવા ભભકાથી પોતાના પ્રતિ 

નિધિએ દરમારમાં જ્ય એવા હેતુથી એ આક્રિકન રાક્નએ આ એવચી 
ખાતાતે ઉદાર હાથે ખરચ આપ્યુ હતુ રાજએ તેમતે બતરીસ શનામે 

આપેના હતા, ન્?માતા છોકરા અતે છોકરીઓને મોખા બદરે વેચવાર્ના હતા 
અને એ વેચાણુમાથી ઉપનજેલુ સન્માર્ગેપાજિત નાણુ એનચીખાતાતા ખ 
રચ માટે કામમા લેવાતુ હતુ |] આ ઉદારતા ખરેખર ખાનદાની જ હતી | 

આ સ્થળે એકટ્લુ પણુ યાદ રાખવુ કે, મે!ખા બદરમાં સારા જીવાન રુલામો 

પચીસ અને ત્રોસ ક્રાઉતે વેચાય છે ચુવામે! ઉપરાત ઈથિયાપિયાના 
ઉદાર્ રાજાએ 1ઉંડુસ્તાનના મહાન્ મોગલ પાદશાહને માટે પોતાની પસદ 
ગીના રપ ગુનામો પ્રતિનિધિઓને સ્વાધીન કરેલા હતા ગુલામોમાના 



૧૦૦ ।બર્તિયરતેો। ધવાસ. 

નવ અથવા ધ્ય જણુ તે! ।ક્શિ।ર વયના અતે જતાનતખાનામાં ખોન્ન બનાવ- 
વાને મેગ્ય સ્યિતિના માણુમો થતા. એક ક્શ્રિકયન સરક્થી એક મોટા 

પાદશાહતે આજ યોગ્ય બેદ હોય ધાં શક નથી (| પરંતુ ઈધિયોષિયનનો 
કિંશ્રિયન ધર્મ આપણાથી ઘશ્નોજ ભિત્ર છે પ્રતિનિધિગ્નાએ વળી મહાન 
મોગલતે માટે રાન્નએ આપેલા પદર ઘોડાએ, જે આરખી ઘોડાના જેવાજ 
હતા તેમતે અતે કેટલાંક નાતા નાનાં ખચ્ચર જેમની ચામડી ચિત્ર વિ- 

ચિત્ર અતે રેશમના થઠાપટા વાળા હિંદુસ્તાની ગથીચા કરતાં પણુ વધારે 
સુન્દર અને શૈ[ભીતી હતી. જમીન ઉપરધી એક મોટો અતે નેરાવર મા- 

ણુસ પણુ ઉપાડી શકે નહિ એવા બે હાથી *ાંત, અંને સીવેદથી# ભરે 
લું એક બળદનું મોડુ શિંગડુ, જે મે દિલ્હીમાં નનેઈ માપી જેયું હતું 

જેતું મોડુ અરધો ફૂટ વહોળુ હતું; એટલાં વાનાં તેમણે રાજતી પાસેથી 
મહાન્ મોગલતે શેટ કરવાને માટે પે(તોતે સ્વાધીન લીધી હતાં. 

આ ધેમાણે રાન્યવશી અને ભભકભરી રીતે તૈયાર કરેલા બે રાજ્ય 
પ્રતિનિધિએ પછી ઇઘિષોપિયાના રાજ્ય તમર ગોન્ડર્થી હિદુસ્તાત જવાતે 

માટે ઉપડ્યા. ગોન્ડર દુમ્મીઆ જિહ્યામાં આવેલું છે. તેમસે ખે માસ સધી 
ઉકડ જગલમા, એેઇથોલ અને દરિયાના કિનારા ઉપર અને મોખાની સામે 
“બાબાલમંડળના કિતારાપર સુસાક્રી કરી ગોત્ડરથધી આરકીકો જવાતો 

, ર મામ જે માત્ર ચા્થીસ દ્વિસને છે તે માર્ગ એ પ્રતિતિધિઓએ કેમ 
'ને લીધેદ તેનાં કારણો હું મારી વાતોના ધવાહમાં આગળી ઉપર્ જજણાવીરા 
આકિ કથી શોમાવાના. ટપુમાં થઇતે જવું પડે છે અતે યાં તુર્કસ્નાનના 
'મહાન્ શૈઘતામત થાણું છે. 

આ એલચીખાતાને રાતે! સુદ 'એઓલંગી જવનિ માટે મોખાતા વઠાણુ 
સાર્ બેઇલોલમાં 'દેલાક દિવિસ સધી ખોંડી રહેતું પડયું થતું; જ્યાં ખાવા 
પિવાની જરૂરતો વસ્તુએ। ને મળવાથી તૈમને હેરાન થવું પડ્યું અને 3/- 
લાક રુલ્લામો એ સંકઠુમાં નરણુ પામ્યા. 

શાખામાં આવતાં આ ધતિનિષિઓને જણાયું કૈ બનતરમાં શુવામોની 

« સૌવેટ, ઉત્તર આડ્િકામાં એક શિયાળની “તતતું પ્રાણી થાય છે અને; તેના 
ગારીરમાંથી કસ્તુરી મગની માફક એક નતતે! સુગંધીદાર પદ્ાર્ષ મળી આવે છે 
આ પ્રાભી શીવેટ ફહેનાથ છે તેમ તેતા રારીરમાંથી નીકળેલો સૈ!ગપિક પદાર્ષ પણ 
“સીનેટ' કહેવાય જ, ભા ક 
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પુષ્કળ ભરતી થયેલી છે આથી કરીતે તેમને પોતાની સાથેના જુવાન છ 

કરા અને છોકરીઓ થશે એછે ભાવે વેચવા પશ્ય ગુતામોતું વેચાણ 
થઈ રહેતા જ સુરત જતા સેક વહાશુમાં તેઆ હિદ્સ્તાત જવાને માટે 

સખા થદરથી ઉપષ્યા પચીસ દ્વિસની દુ ખતર સક્ર કરી તેએ સુરત 
બદરે આવી ઉતયા ચકયામે એછે ભાવે વેચાયા તેથી એવચીખાતા 

પાસે પૂશ પૈસા નરોતા એમ્લે તેએ પોતાની સાથેના ગુગામોતે તથા સે! 

ડાઓને માગમાં મારે ખોરાક આપી રાકયા તકિ અતે સુરત આતડતા 

આવતા ઘણા ઘે!ડા અતે ગુતામો મરચુ પામ્યા ખચર પણુ મરી ગયા 

પ્રછુ તેમની ચામડી તેઓએ સભાગીતે રાખી મૃષ્ને 

અધુરામા પૂ૩ સુરત મદરમાં આશ્રાને તેમને થોડે વખત પણુ થયો 

તહેોતે! એદનામાં વિજાપુર રાજ્યના શિગાછી નામે એક બહઠારવટીઆએ 

સુરતમાં ધાડ પાડી અને શહેરને લૂટી લીધુ તયા આગ લમાડી આ ભ 

મકર આગમાથી નવા આવેના એતચીઓનું ધર પણુ ખચી ગયુ નહિ 
મહા મહા મહેનતે તેઆ આગ તથા લૃમમાથી માત ક્ટતોક સામાન અતે 

ગુનામોતે બચાવી શક્યા ગુતામો માદા હતા તેથી શિગાજીએ તેમતે લઈ 

લીધ! નહિ, કારણુ કે એવા માદાઓતે લઈ જઇને તે શુ કરે ? તેમના ઇથિ 

થોપિયન પોરાક્તે માટે તે! રિવાજીને લાલમાં થાય તેમ નહેોતુજ 'ખચ- 

રના ચામડા રહી ગયા તે તે મારા ધારવા તમાણે શિવાજીને 7 ખામ્ં 

રીતે ધ્યાનમાં આત્યા નહિ હોય, અથવા તેતો એતે શ*ઈ ભાવ નહિ હોય] 
ઞીવેદ કાઢી લીધા પછી પડી રહેતુ બળદનું શીંમડુ પણુ લૂટમાથી 
ખથી ગયુ હતુ 

પોતાના ઉપર આવી પડેલી આપત્તિના ગબધમાં એ પ્રતિનિધિએ તો 
બ્ડુજ વધારીને વાત કરતા હતા પરતુ જે લોકેએ ખરામ પોરાકમાં 

ધનરહિત અને અરધા ભૂખે મરી ગયેતા જેવી સ્થિતિમાં તેમને ઉતરતા 
નયા હતા તેએ તે કહે છે ક સુરત ઉપર પડેતી આપત્તિના એમના 
પર મોટે આભાર યયેઃ એમ તેમણે માતવુ નેઇએ કારણુ »ે સુરતમાં 
લૂટ થઈ એથી તો તેએ પોતાની કિમતી ભેટ સોગાત ચાથે પાદશાહ 

પાસે જઈ શકયા 1હિ અર્થાત્ આ બામત તેમને લાભકરતા થઈ પડી 
નહિતેો તેગાની ગધારે અછીતિ થાત દિદુસ્તાનના લોક તો કહે છે % 

ઇષિયોપિયાના આ માનતા ગતિનિધિએને રાજ્યનગર 1દલહી જવા મારે 
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ગાર્ડના પૈમાં અને પોતાના પે યયુના માધત માગવાને માટે સુરતના સગા 

પાસે ભીખારી તરીકે જઈ માગણી કરવાનુ ગિવાજતી લૂટતે લીતે બહુ 
સાર્ ખહાતુ મળી ગયુ આ ઉપરાત તેમણે પોતાન લાભને માટે પેટવાક 

ગુનામો વેચી ખાધા હતા, મીવેઠ વેચી નાંખ્યો હતો, તથા ખીજ પણુ 
કેમ્વોક ચામાત વેચી માયી દતો, એ તેમના દછ ફલે! સુરતમાં ધાડ પડ 
વાથી ઢમઈ ગયા નહિં હોત તો તેમની પૂરી ફતા થાત 

સુરતની “ ડચફેક્ટરી' ડચ લેતી વ્યાપારી કે!ડીન! ઉપરી મારા 

પર્મપ્રિય મિત્ર મી આડીકતે મુરાતને માગ ઉપર્ ભવામણુને! પત્ર 

આખો હતો મોખા બદરમાં હુ તેતો પરણી! થયે! હતો! તે ન #નગુતા 

તેણે દિલ્હીમાં મને એક કાગળ આપ્ષો પાચ છ ત્રર્ષ પછી આવી રીતે 

અથુધાર્યા અમાર મળકુ થયુ તેથી અમને બહુ આતદ ઉપન્યે! હું માર 
જીના મિત્રને શેટયો અને મારાથી ખની શકે તેવી દરેક મલ્દ આપનાને 
માટે તેતે મેં વચન આપ્યુ દર્કારીઓમાં મારે કઈ વધારે સારી અને 

ઘણી પીછાણુ નહોતી, તેથી આવા સિતતદસ્ત પ્રતિનિધિઓને હુ કઈ વધારે 
ઉપપોગી યઈ પડુ તેમ તહેતુ, ખચરોતા ચામડા અતે એ લોકતે ધણે(જ 
મનપસદ પડતો શેતડીનો દારૂ ભરેલુ પેંધુ બળલ્નુ શિગ્ડુ એટલા 
વાતા જ પાદ્શાહતે શેટ કરવાની જણુસે માં તેમની પાસે નલા હતા જે- 

ટલે તિરસ્કાર કિમતી ભેટના અભાવથી નથાય એટના તેમના નિખારી 

જવા દેખાવથી ઉપત્? એમ હતુ ઉવાડે માથે અને ઉડાડે પગે, ઢમરાપર ' 

એક મેથું કપડુ વિટાળેન1 તથા ઉતારાના પટકા જેવા ખરાય પૅરણુ પ 
રેરેના સુવામે!ની સાથે મેતા ધેવા વેશમાં તેમન પાલખી વમર-વાહન વ 
ગર તેમની બેડોળ ખરેખરી હાતતમાં દિલ્ડીની શેરીએમાં રખડતા હતા 

એક ભાગ્યા ટૂટયા ભાડાના ગાડા વગર આ ઈથિયોપિયત પતિતિધિઓની 
પાસે બીન્તુ કઈ વાહન નહેત્ુ અથવા કેઈ કાઈ વાર તેએ એક “શિરા 

નરી ફાધર” ક્ક્ષિયન ધમમુરૂને અને કોઈવાર મારે! ઘોડે માગી જતા 

દતા, એ તેમતા વાદન થતાં મારો ઘોડો તે લઈ ગયા હતા તંતે અરધો 
શરી નાંખતા જવો ટરી મૂકી ગયા 

ઈ દ સમા /વિધસડ્ના નગ ધતિતિધિઓતે માટે મે કરક વખત મિયાજ 
કહેત લીધી ડુતેમ્છુ જે તે ભીખારીઓ જધારતા દતા તેએ કઈ શરેપ્તું 
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ધ્માન ખેંચાય તેવા રહેલા નહોતા. આમ છતાં પણુ એક વાર જ્યારે મારો 

આમા દિતિશમદ્ખાન અને હું અમારી અભ્યાસની ઓરડીમાં એકાંતમાં 

ખેડેશ્ા હતા યારે-દ્નિશમંદખાન રાજ્ય સંબંધી કામકાજ કરતાર્ યધાત 

હતો તેથી એ ઇથિયાપિયાના રાજની મોટાઈ વિષે એવો તે કતેહમંદ રીતે 

લેબાણૂથી હેવાલ આપ્યો કે, જેથી દિનિશમ'દખાતતે અસર થઈ. તેણે 

પાદશાલને તે વાત કરી એટલે ઔરંગઝેમ પણુ એલચીએઓની મુલાકાત 

લેવાને તથા તેમતો પત્ર લેવાતે માટે લલચાષો. છેવટ સુલાકાત શઈ અને 

તેમાં પાદશાહે તે ખેઉને કિતખાબના તાકા રેશમતા જરી ભરેલા કમરબંધ, 

તેવીજ જાતની પાઘઠી અને કારીગરીવાળા કેટલોક સામાન શિરપાવમાં 

આપ્યો, પાદશાહે વળી તેમતા ચુલાખરચને માટે "હુકમ આપ્યો. વળી 

ષોડા જ દ્વિસમાં તેમતે વિદાયગીરી આપવામાં આવી સારે પણુ પાદશાણે 

તેમને શિરપાવ ઉપરાંત છ હજર રૂપિઆ આપ્યા. પરંતુ આ રૂપિઆ 

અમમાન ભાગે વેંચી લેવામાં આવ્યા, એટલે કે જે પ્રતિનિધિ જતતે। મુ- 

સલમાન હતો તેતે ૪ હજાર મળ્યા અને મુરાત જે જાતને ક્રિશ્ચિયન હતે 

તેને માત્ર ખે હકર શપરડી ભામ આવી. 

એ[રંમઝેબ પાદશાહે તેમની જડે તેમના રાજાને માટે પણુ કિમતી 

સિર્પાવ મોકલાવ્યો. એ સિરપાવરમાં રૂપાના ઢોળ ચડાવેલાં ખે રણુસિ'ગડાં, 

રૂપાર્ના ખે મોર્યાં હોલ, એક જડાવવાળી કટાર, અતે વીસ હજાર ઊરૂક' ની 

કિમતના સોના રૂપાના સિક્ઠા હતા. પ્થિયોપિયાના રાન્યમાં ક્રાઈપણુ નન- 

તને! સિષ્ઠ ચાલતો! નહિ હોવાથી પાદશાહે સિક્રાએ આપતાં એવી પ્ચ્છિ 

બતાવી હતી કે, દુ્વભતાને લીધે આ સિક્કા તો શાંના રાન્તને વધારે કિન 

મ્મતી ભેટ તરીકે થઈ પડશે. 

પાદશાહ સારી રીતે જ્નણુતે હતો કે એકે રૂપિયો હિંદુસ્તાનની બન 

હાર જરો નહિ અને એલચીઓ પોતાને ન્તેઇતી વેપારતી વસ્તુઓની ખ- 

રીદીમાં તેને વાપરી નાંખશે જેમ તેણે ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું તેમજ ચર્યું. 

તેમસે, તેમને રનત, રાણી અને તેમના તિલક કુમારને માટે બદનને 

સાર્ ઝીણાં છુલાયમ કપડાં, ઉન્હાળાના ચોાષાક માટે સોના રૂપાના કસબી 

આંતરાવાળા મસર્, ઈંગ્લ'ડમાં બનેલાં લીલાં અને આર્છા રાતાં કપડાં, રા- 

જને માટે બે હાથ કાપિઆ અરખ્ખી કબજા, અને જનાનખાનાની બીજી 
પ્રાલતું બાયડીઓ અતે તેમનાં છોકરાને માટે બીન્તે જરા ઉતરતા વરગર્તા 
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કપડ ખરીદ્યા. આ બધો ચામાન એવચીના સામાન તરીકે ગણાવી પરન 

રશ જતા માવપર્ લેવાતી જકાત વગ તેએ પમાર ફરી ગવા પુસતતી 

માથે મારે મૈત્રી હતી, મૉતેને માટે મારી વમસગ ચવાવી તૈધી 

ડુ ત્રષુ મર્બોને લીપે પસ્તાઉ છુ પેલુ કારખ્ુ એ અ કે, તેણે તેનો 
છોકરા મને 1૫ રૂપિએ વેચાતો આંપનાનુ વગન નઅપેવું «તુ તેમ છતા 
તેણે પાછનથી મતે કઢાવી મોકલ્યું કે “ તણુતેં રૂપિઆ વમર ડં તે છેક- 
રનિ વેચરીરા તકિ * 'સક પિતાએ પે!તાતા પુતતે વેચ્યો 2 સેમ દેખાડ 

વાતે માટે મતે બહુ છોરા હતી તેધી મેં ગેણે નાગી તે રકમ આપવાનો 

વિચાર દવો એ છોકરા મારા બાધાને!, સ્વચઇ કાળ ગોંમઠીતેો, ચ* 

પઢા. તાક જે ”તડા હે'દગાળા નહિ 4તેો. ધથિયે પિયાના લેકમાં આશ 
પેકજ માખુન હેય છે હું મોતા માગ્યા પૈમાં આપીને તે છોકમ ખરી.” 

નાગ «તો તેમ છતા તેને તેને વેગી ખાધે તેથી તેણે «રે તચત તેાડય્ 
તેને લીધે ડુ મુસતની માથે ઘસે! ચુરમે યયે! 
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કાવહું હતું. ઇચિયોપિયાનો રાક્યર્ધાં કિશ્રિયાનિટી કેવી ખરાંભ હ'લતંધા 
એવી રહેતી છે તેતો ને હેવાલ મેં પ્રથમ મકામાં સાંભન્યો હતો, તે આ 
એલચીએઓના કહેવાથી મેતે ખરેખર સસજ લાગ્યો, છાંતો લેક અને 
સરકર ખેઉ શેંસલમાન ધમેતે બહું વધારે છે અતે એમા તો. કઈ રકા 
નથી ૩, યોડા છતા પણુ જ કિશ્ચિયવો પહેલાં ગાવાના લસ્કરધી સુરક્ષિત 
પ્થિયોપિયાનો ક્રિશ્ચિયન રાજાના ડાળમીં આખાદ હંતા, તે તેના મરણુ પછી 
પશુ થઈ ગયા છે. આ બનાવ પછી ન1જમાતાના કાવતરામે પરિણામે 

પોર્ટુગીઝ કૈદલાક કતવ થઈ યા હતા અથવા દેશ ખહાર કાઢી મૂકાયા 

ઘતા. જેશ્યુયોદે પેઠીએઓટ”જેતે 'તેના સ્વદેશીએ કવેથધી પોતાની સાથે 
લેતા આવ્યા હો તેતે જીદગી ખથાધવોને “માટે બાશી છૂટવાની ૬૨જ 
પોડવાર્મા આધી હલી. 
અ એલશીએ દિલ્ડીધા રહેલા ઉતા તે વખતમાં મારા આશાએ તે 
મતે વારવાર પોતાને મળવા તેડ્યા હતાં, કારણુ કે કળક નલું ન્નણુર્વાની અને 
સૌન ભેળયવાની તેને બહુ ઈચ્છા રહેતી હતી તે તેમતે તેમના રાજ્ય વહી- 
વટ સંબંધે અને રેશ વિષે ઘણા મશ્ર પૂછતો હતો, પરતુ તેતે! મુખ્ય ઉદેશ 
તો નાઇલ નદીતુ શૂળ ઠયા 'છે સૈ ન્તણુવાનો હતે! તાઇનતે તેઆ ' આબા” 
ળોધલં' પાણીનો પિતા કરીતે કહે છે આ બન્ન જણા એણી તરફથી 
આવેલા હતા એટલે વૈમણે જે જણાવ્યું તે ખરૂ હતું વળી મ મોખામાં એ 
પ્રમાણે જ સાભળ્યું હતુ તેમણૈ જણાવ્યું 8, અગાન લોકોના દેશમાં નાઇ- 

લતુંભૂળ છે એક ખે નાના પ્રવાહ એક ડુંગરમાંથી પડી નાનું તળાવ થાય 
છૈ અને તેમાંથી વહેતું નાધલિનું પાણી ધર્ણું યોડું હોય છે પરંતુ આગળ 
શાકષેતા બૌક્ર ધણા નાના મોટા પ્રવાહ એને આવી મળતા એને! પ્રવાહ 
વધી “ય છે. યાંથી પછી એ ધવાહે સરપીકારે વહેતો ધણા ટાપુઓ ખનો- 
વતે! વહે છે અને કેટલાક નીચા ઉચ્ચા શિખરો ઉપરથી સપાટ જમીન 
પર એક મોઠા તળાવ-સરોવરમાં ખધાં પાણી એકા થાય છે, અ( સર્।- 

વર ઘણુજ વિશાળ છે, તેમા નાના મોઠા અનેક ફળદુપ ટાપુઓ છે યા 
આમળ માછલાં વિચિત્ર પકારના કાચબાવગરે અનેક જતના જળચર પ્રાણીઓ 

પણુ થાય છે. ડુમ્બીઆના દેશમાં આ સરોવર આવેલુ છે. ગૉંડરથી તે 

ત્રણુ ચાર મજલ દૂર છે, અને નાઈલિતું મૂળ પાંચ છ મજન દૂર છે. આ 
રરર્મા હિડસ્તાનની માદક ચે।માસુ નિયમરબંધ જુલાઇની આખરે વ્વોવર્ષે 

જ્જ 
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ખેસે છે, એટલે એ સરોવરમાં આસપાસના પર્યતોર્માંથી અતેક મવાહે। માર્ગે 
અસત્ત પાણી બવે છે અને નાઈલે આ સરોવરથી નીકળેલી મોદ! પાણીના 
જયાતે વહન કરતી અ.મળ વધે છે. આથી કરીતે વષેવર્ષ તેમાં પર 
આવે છે, એ સરોવરમાંથી નીકળેથી નાઈિ જુંગીના રાતા રાજ્યનમર 
સે।નાર આગળ થઈ ઘણા સપાટ પદેશતે જળમય કરતી રસાળ અતે મોટા 
શપાદ મિસર, અથવા ધૃછિક્તતા પ્રદેશમાં થઇતે વહે છે, ઈછછમની ઉતરે તે 
સમુદ્રમાં અતેક સુખધી પડે છે. 

મને અને મારા આગાને બેહતે એટલું બધું પસંદ ન હોવા છતા પેલા 
એ એલચીઓએ તો તેમના રાત્તનું ઔદાર્ય, શોભા, તેના લક્કરતું બળ, 
અતે બીછ મોઠાઈ વિસે ઘણું લંબાણુ ચલાવ્યું, પરતુ તેમની સાથે આવે- 

લા પેલા મામલે તેમતા ઉક્ત સ્તુતિવાદમાં બાગ ન લેતાં તેમની ગેરહાજ- 

રીમાં અમને કહ્યું કે, રાનનમી પોતાથી રણુ ઉપર કવામતતે માટે આયશેલું 

ઇષિયાપિઆતું સૈન્ય ખેવાર તેણે ન્નેયું હતું, સારે તેને તે તે ઘણીજ ખ- 

રાબ હાલતમાં અતે શિક્ષણ રહિત્ત માણમોતા ટોળાં જેનું જણાયું હતું. આ 
મોગલે ઇશિયોપિઆ સબધી અમને બહુ બાબતે જણાવી અને તે સધળી 
ગ્ર મારી તોંધર્માં ઉતારી લીધી જે કાઇકવાર જહેર્માં આવરો. હાલતો 
મુરાતે કહેલી બે કે ત્રણુ બાબતો અત્રે લખીને જ હું ગનીમત રહીશ. ખા 

ત્રણુ વાતો લખવાર્નું કાણુ તે! એટલું ૪ છે કે એવી બાબતે] પણુ કિથ્ષિ* 
ચન ભૂમિમાં બનેછે, એમ તમારા ન્નણુવાર્મા આવે, 

એણે જણાવ્યું કે, ઇથિયોપિયામાં થોડા માણુસોનેજ થોડી ખાયડીઓ 
હશે. એ પોતે મારે મૉંડે કૂલ કરતાં રારમામે! નહિ ક તેને પણુ તેતી 
પરશેતર ઉપરાંત બીજી ખે બાયડીએ છે. એ પરણેતર સ્રી એલેપૉ ખાતે 

રહે છે, તેણ કહ્યું કે, હિંદુસ્તાનના મુસલમાને! અને હિ વાતોની ઓએ ની 
માફક ૪થિયોષિઆની ઔઓતે જતાનામાં રાખવામાં આવવી નધી અતે 
બોન્ત લેોકોાતી આંખોાર્માં એ ઝેર દોય છે તે ઝેર એ લોકની આંખોમાં 

નથી, એઠલે રાત દિવસ પરણેલી ક કૅંવારી, સ્વતંત્ર કે દાસી નીચી ક ઉંચી 
ગમે તે “્નતનતી ઔએ કજ ઘરમાં દમેર્સા પુરૂષો તયા ઔએના સમ- 

તાય નેગી વામા આવે, એ તે] યાં સઠજ છે, અમીર લેકની ઓએ 
અઘવા ઘણીઆણીઓતે કોઈ રૂપાળા પુર્વ સાપેતે પોતાને! પ્યાર છુપાવ- 
વાની «૮૨ય “ર પડતી નથી, તેઓ કઈ પણુ ભય ડે આશકા વગર 
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છચોક પાતાના રતા વરમાં જઈ શકે છે તેમણે મને કહ્યુ કૅ જે તમે 

પ્ષિયોપિયામાં આવ્યા હોત તો! તમને પણુ પરણુવાની ફરજ પાડવામા આવી 

રાત ગ્રીક દેશનો વૈદ બનીને ધોડાક વર્ષ ઉપર એક પાદરી એ રેશમા 

ગયો લતો તેને પરણુવાતી જરૂર પાડી હતી ૦ સ્ત્રી તેના છોકરાને માટે 

હતી એજ સ્રી સાથે તેતે નેકા પઢાવી દેવામાં આન્યા હતા, એ વળી વધારે 

રમુજી લાગે એવુ છે એકવાર એક એંશી વર્ષતા ડોસાએ દરમારમાં હાજર 

થઈ શાકાતે ૩૪ મે!ટો ઉમ્મરતા અતે હથિયાર લઈ લડાઈમાં જાય એવા 

છોકરા અપેણુ કરયા યારે રાજાએ તેને પૂછ્યુ હતુ કે, “ અરે ખુઢા | તુ 

આવડી મોટી ઉમ્મરતો થયો યારે તતે માત્ર આટલાજ છોકરા ચયા છ 

ષેતાએ જણાવ્યુ કે તેતે કેટલીક છોકરીએ છે તે ઉપરથી ગુસ્સે થઈ રા 

જાએ કક્ષુ કે, “ધિકાર છે તને તુ મને તારૂ મો બતાવતે। નહિ, કારણુ કે 

આલા વર્ષે અતે મારા રાન્યમાં આએની ખોટ ન છતા તુ કંઇજ સ'તતિ 

ઉત્પન કરી શકયો નથી ' પ્રથિયોપિયાના રાતે ઓછામાં ઓછા એંશી 

છોકરા છે આ બધા છોકરા જનતાતખાનામાં રહેતા દાસ દાશીએના છેક 

રથી ઓળખાવવાને એક વોરતીશ ચડાવેલા લાકડાના દડુકા જે રાજ્ય દડ 

તરીકે ગણાય છે તે ગળે બાધેના જતાનાના આગણામાં રખડતા જેવામા આવેછે 

ઝૌરગઝેમે પણુ એ એતચીઓની ખે ચારવાર મુલાકાત લીધી હતી, કારણુ 

જુ મારા આગાની માકક એને પણુ પોતાના જ્ઞાનમાં વધારે। કરવાની બહુ 

ઉહઠા રહે છે, પરતુ તેની મુખ્ય આતુરતા તો તેમના દેશમાં મુસલમાની 

ધરની શી દશા જ તે જાણુવાની હતી તેને પેના ખચ્ચરની ચામડી ન્ને- 

વાની ઈચ્છા હતી, પરતુ કોઈ કારણુથી તે પછવાડે રહી ગઈ હતી અતે 

પાઠળથી કિલ્લામાં એક અધિકારીએ તેને પોતાને કમજે કરી છતી મેં 

ખશ્વેવી સેવામા એ ચામડી મતે આપવાની હતી અને ફ્રાન્સ આવી મારે 

જાઈ ઉમરાવને તે ભેટ આપત્રાની હતી પણુ તેમાએ હું ના ઉમેદ થયો 

સ્ એ એનયીઓને પેલુ શિગડું અને ખચ્ચરની ચામડી પાદશાહને બતા 

વવાને સપ્ત ભલામણુ કરી હતી, પરતુ સરતની લૂટમા શિગડામાતું સુગધી 

દાર્ સીનેદ ગ્યું અતે તે પડી કેમ રહ્યુ તેનો જવામ આપવાને માગ ન 

જવાથી તેઓ તેતે વિષે કઈ બોલ્યાજ નહિ 

તિતકકુમાર શાહજ્તદા અકબરના ધમગુરૂની નીમણાક કરવાને માટ 

ઝૌોરગઝેખે વિદ્દાતાની એક મોટી સભા બે!લાવી સા સધી તે। ઇચિષોપી 
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છે, રડે અતે તાયફાએના ટાળાસાં તેમતો વષ્મતત, આભર અને વૈસે 

ચાહો જય છે અને છેવદ દેશનું હીર હરાઈ જઈ તેએ નાશતે આધીત 

થાય છે. આવા દરસ તેમનામાં નથી એમ કાણુ કહી શકશે ? રાજ્યક[ર 

જતા કામમાં ગાળવા જેવો તેમતો વખત રું લાંબી શિકારની ટ્રીપોમાં તથી 

ચાલ્યો જતો? આ દૂષ્ટ રા્નએતે તેમતી પાછળ જનારા માણુસે।ના દુઃખ 

સુખનું પણુ ભાન રહેતું તથી. તેઓ ખીચારા જંગલમાં રાજનની પાછળ રખ- 

ડતાં ભૂખથી, તર્સથી, ટાઢથી, તડકાથી અને ખીન્ન દુઃખથી મરી જય છે. 

ડુંકાર્મા માત્ર એટલું જ કે એશિયાખડના રાજાએ મોઢા મોઠા દશોમાં” 

તેમનો કાળ ગાળે છે. ખૈ પ્રથમ જણાવ્યું તેમ નાનપણુથી જેવી તેમના 

મમજ ઉપર છાપ પડી હોય તેવા દરીયો તે લે છે. વ્યભિચારની છાપવાળે 

વ્યલિચારી, શોખીન શેખી અને એજ પ્રમાણે પોતાના રાન્ય સંબધી 

સારૂં જ્ઞાન ધરાવનારો તે! કારક જ રાના મળી આવે છે, રાજએ રાજ્યની 

લગામ દ્વાનના હાથમાં સૌંપી મોજ શેખમાં પડે છે, એટલે દિવાન રાજ્ય- 

ના કુલ મુખત્મારતી માકક રાન્યમાદી અને સત્તા ભોગવે છે. અને પાતા- 

ના રજાને નારા દુરીશોમાં વધારે તલીન કરવાની પેરવીઓ કરે છે. તેને 

કાઈ પણુ જતના સારા માર્ગ ઉપર આવવા રેતા નથી. ને પહેલા જ દિન 

વાનથી રાજ્યની લગામ બરોબર પોતાના હાથમાં નથી રખાતી તો પછી 

રાજની માતા રાન્ય ચલાવે છે અતે રાજ્ય માતા તેની આસપાસ રહેલા 

નીચા મનના ગુલામાતી શીખામણુ પ્રમાણે ચાલે છે, જેથી તેએ મહી 

મહી એક ખીન્નને મારી નાંખે છે, બદીખાતે નાંખે છે, દેશપાર કરે છે કે 

ખ્જી યુક્તિ રમે છે, આ પ્રમાણે તેએ હમેશાં રાજ્ય માતાને આધે ક્પ્ટ 

બાછ ખેલ્યા કવે છે અતે તેના અમલની અદર કાઈ પણુ સાર્ માણુસ 

પોતાની માલ મીલકત, આખર્ તયા જવને માટે એક ક્ષણુ પણુ તચિ'ત 

રહી શકતે! નથી. આ પ્રમાણે એશિયાના રાન્તએ। વતેં છે તેથી તેમનાં રા- 

“મ પાયમાલ થઈ જાય છે, એમ ઔરગઝેમ કહેતે હતો, 

ત્ર ઉપર જણાવ્યું તેમ દેશ દેશના એલચીએ એર્ગઝેબને સલામ 

ભરી ગયા પછી એવા સમાચાર આના કે એક એલચી ઈરાનના દરખાર 

તરફથી સરહદ ઉપર આવેવો છે. ઔરંગઝેમના દરબારમાં તોકરી કરતા 

અમલદારો અતે ઉમરાવો નેએ ઈરાનના છતા તેમણે એવી વાત ચલાવી 

જુ ખરેખરા કેણઇ અમયન! કર્ણ ભારે પ્રાનતૅ એલચી ખાતં ગાત છે 
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ખુહ્ધિયાત માણુમોએ આ વાતને કઈ વજન આપ્યું નદિ. 'મોદા બનતારેનો 
કાળી હવે ચાલ્યો ગષો દતે અને પોતાતા દેશીઓને મોડું કામ મોંપવામાં 
આવે છે એમ જણાવવાતે કા? જ આ લે! વાવે( કરતા હતા એ ખુલે 
ખુક્ધું સમશ્નઈ રહેતું તેએ પેતાતા જત ભાઇતે વખાણુવાતે માટે આ 

પ્રમાણે મોટી વાતો! ઉડાવતા ઘતા. એજ માણુમે!એ વળી એવી પણુ વાત 

ઉડાવી હતી કે, ઈરાનના એલચીને લેવા જવાને, માન આપવાને તથા વૈને 

દિલ્હી આવવાની સારી ગે!દવણુ કશી આપવાતુ સરદદના ઉમરાવતે સોંપવામાં 

આવ્યું છે, તે બીન્ન પક્રોઇન કારણુથી નહિ પણુ એ એલચીખાતાતે શૈ 
આશય છે, તે જાણુવાને માટે છે. તેઓ ડહેતા હતા કે, આવતા એલચીને 

ધીરે ધીરે ક્ષમન્નવીને પરષરાથી ચાલતી આવેલી રીતે સલામ ભરવાતે 
તઘા ક્રીક માણુગતી મારદતે પાદશાઇને પત્ર આપવાતે માટે સમજાવવો, 

એવી ઉમરાવને સચના થયેલી છે એલચી આવ્યો યારે અમે જે જેયુ 

તે ઉપરથી ઠું ક્ુછું કે ઉપર જણાવી તે બધી વાતે માત્ર પોગળ હવી 
ઈરાનને એલચી ન્યારે દિલ્હીમાં આવ્યો યારે જેટલા હોઇએ તેટલા 

માનથી તેતે શહેરમાં આવકાર આપવામાં આવ્યો ૨? બઝારમાં યઇને તે 
ગયો તૈ ભઝારતે સાર્રા રાખુગાર્વામાં આવ્યાં હતાં અતે રસ્તાની બને 
બજી ઉપર લગભગ ત્રણુ માધ્લ જેટલી લ'બાઈએ ઘોડે સ્વારોતી પછટણે 
ઉભી રાખવામાં આવી હતી વાછત્રોની સાથે ધણા ઉમરાવોએ અ] સર્ધ* 

સમાં ભામ લીધો હતો. અને એલચી રશાત્ત્વમદલતા કિઠ્ાના દરવાન્તમાં 

પેમર્તા સલામતીનો તોપે! છોડવામાં આવી હતી. ઘણા વિનયથી એર 

ગઝેમે તેતે આવકાર આપ્યો, ઈરાતની રીતે તેશે સલામ કરી તે પર કઈ 
નારાછ દેખાડી નહિ અતે જે પત્રા તે લાવ્યો હતો! તે કોઇની મારતે તહિ 

પણુ હાયોા દાય લોધા, અટલું «૮ નઠિ પણુ તે પત્રોને તેણે માતતે ખાતર 
છેક તેના તાજ સધી ઊંચા કર્યે સક ખોશ્તએ એ પત્રોને ડ્રેશ્દા પછી 

એરંગઝેમે ગલીર અતે ગ્રસત્ત ચેહૅરે અયથી છતિ વાંચી નયા, અને યાર્ 
પછી હુકમ ડયો કે દરત્રારમાં પાદશાદતી સન્મુખ જ એલચોતે શિરપાવ 

આપવે!. તરત જ ઝરીનો એક ઝામે(, પાદ્રડી, અનેગોના રપાથી ભરેલો 
કચ્બી પામરી એલચીને શિરપાવમાં અપવામાં આવો આ શિરપાવ આપ- 

તાનું કામ પૂર્ડ યઈ રજ્ઞા પછી પશતના રાન્તએ મેઠકલેડી નેટ દરનારમાં 

મ'ગાયવાનો આદેર થમો. રાતથી આવેલો ભેદ-નજરાણામાં મૈ કદી પણુ 
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નહિ જેયેલા એવા સુંદર પચીરા ઘોડા, ઘોડાના કીતપ્પાગના ઓઢા, ઘાથીના 

જેવાં મોટાં રૂછ પુછ્ટ ૨૦ ઉંટ, ઉંચી જાતના ગુલાબ જળથી ભરેલી નેતરના 

ધર્વાળી કેટલોક શીશીઓ, “ ખેડમસ્ક ' નામતા પાણીથી ભરેલા શીશા ન્ટ 

ઘણાજ ઉત્તમ ગણાય છે અને સહજલભ્ય હોતા નથી. મોઠા વિશાળ 

અને ઘણાજ સુંદર પાંચ અથવા છ ગલીચા, એવી તો ઉત્તમ કારીગરીધી 

, અતે નાજીકતાથી વણેલા જીુલોવાળા કેટલાક કીનખાબના તાકા તેમાં હતા 

જ્રુજેવી ઉમદા કારીગરી અને કીમતવાળી વસ્તુ મેં યુરોપમાં કદી પણુ 

# જેઈ નથી. ચાર્ દમાસકસી વાંકી તરત્રારો અતે તેટલીજ કટારે!, જેની મૂન' 

જૈ ઉપર જવાહીર જડેલાં હતાં; અને છેવટ પાંચ અથવા છ ઘોડાના સામા- 

નની ગીરા જે ઘણીજ વખણાઈ હતી, તે વગેરે એ નજરાણામાં હતું. આ 

છેલ્લી શેટ ધણીજ સુંદર અને ૪ીમ્તી હતી અને તેના ઉપર જે ભરત કામ 

કરેલું હતું તે ઘણાંજ પાણીદાર મોવીની ઝાલરનું ઉમદા ભરતની કારી- 

ગર્ીવાળુ' હતું. 
એમ કહેવાર્માં આવ્યું હતું કે, આ સવૌત્તમ નજરાણાથી ઔરંગઝેબ 

ઘણુ જ ખુશ થઈ ગયે! હતો. તેણે દરેક વસ્તુને ધ્યાન પર્વક તપાસી નનેઈ 

હતી અને તેમ કરતાં તે તે વમ્તુતી ફીમત અને અછતને માટે ખોલ્યો 

હતો તથા એ બેટ નેતા તેણે ઈરાનના રાજનો વિભવ અને સૌભાગ્ય 

વખાણ્યું થતું. મુખ્ય ઉમરાવોમાં એ એલચીને જગ્યા આપી અને પછી 

તેની લાબી મુસાફરી અને શ્રમતે માટે ખખર અતર્ પૃછી તયા વારવાર 

રાજ તેતે મળતા રહેવાતો આગ્રહ કરી ઉતારે જવાની અતુસ્ા આપી. 

પરિતથી આવેલો એલચી દિલ્હીમાં ચાર પાંચ મહિના રહ્યો. તેવું 

સઘળુ ખરચ ઔરગઝેમના દરમારમાંથી અપાતું હતું. મોટી મેરી ઉશ્ન- 
શીઓમાં અને મેળાવડાઓમાં ખોલાવી દિલ્હીના સુખ્ય ઉમરાવે! વારા ફરતી 

તેની પરોણાગત કર્તા હતા. ન્યારે તેને સ્વદેશ જવાની રજા આપવામાં 

આવી લારે પણુ પાદશાહે તેને દરખારમાં ખોલાવી કિમતી સિરપાવ અને 

ઊંચી તથા મતી ભેટ સોમાતે! બક્ષીસ કરી હતી. ઈરાન પોતાનું એલ- 
ચીખાતું મોકલવાનું હતું તેથી ઈરાનના સાહતે મોકલવાનું નજરાણું ઈરાની 

એલચીને આપવામાં આન્યું નહોતું. આ એલચોખાતામાં મોકલવાના મારુ 

સોની યાર પછી તરત જ ઓરગઝેમે નીમણંક કરી હતી. 

ઈરાની એલથીને ઔરગઝેમે અંતઃકરણુ પૂર્વક સ્પટછટ માત મર્વમાધી 



૧૧૬ ર્અતિંપરતે!' પ્ધાસ. 

58 સહાર કરીને વધાવી લીધો હતો!, છતાં દિલ્ડી દરતારતો કેટલાક ઈર 

ની ઉમરાવ! એમ જણાવે છે ક, ઈરાનના શાહે તેતા પત્રમાં દારાતા ખૂત 
તથા શાક#કાનના 'બશદીખાને નાંખવાના કાર્ય કટે એરમઝેકતે એમ લ- 

ખ્યું હતું કે એ કર્મ એક ભાઈ તરીકે, પુત્ર તરીકે અતે તિમદહલાલ મુસ- 

લમાત તરીકે તેતે છાજર્તાં નહોતાં. તેઆ વળી એમ પણુ કહેતા હતા કે 

શાહે ઔર્મઝેમને “ આલમગીર? નામ ધારણુ કરવા માટે તધા હિદુર્ત!- 

નતા સિક્મા ઉપર એ તામ પડાવવા માટે પણુ ઉક્ત પત્રમાં સપષ્ટ ઠપકો 

લખ્યો ઇત્તેઇ નીચેતા રાંખ્દો ગ પત્રમાં લખેલા દેતા એમ કહેવાને પણુ 

તોઓ સાદસિક થધો ઢતા.' ભલે ને તું અલલમગીરજં રાશ તો ભિસ્મીક્ષા, હં 
તતે ઘે૬ અતે સમરેર મેોકયું છું, અને ભઘે ઈચ્છા ણેય તો આપશે 
સામ સામે અવી જઇએ.” આ જાર્ત જ પમાશે મારા જણુવામાં આવી 
છે તે પ્રમાણે દું અત્રે જણાવીશ. અગના દરબારમાં થાલતી 'ખાતગી બો- 

બતો નર માયુસ અત્રેની ભાધા ન્તણૂતે! હોય, દરત્ારમાં સારી ધૈત્રી ધરા- 

વતો હોય અતે જૈતી પોગે સારા પૈસા હોય તે કાણી ફક છે. દેરાનતા 
શાહે એશ્ગઝેબતા ઉપર એવાં વાકો લખ્યાં હરે, એ માનવામાં “આવતું 
તથી, જે કે ન્યારે પોતાની સત્તા અને મોટાઇતી વાત વદવી હોય તરે 
ઈશનતીએ જરો ચડીતે બોલે એવા ગણાય છે. પણુ હોંશિયાર નીતિસુ માણુ- 
સેતા માનત્રા પ્માશે તો ઈરાનને! શાહ હિદરનાતતા પાદરાહની સામે વર્ત- 

વાતે એટલો ખધો યોગ્ય નથી. ઈરાનને જે સાચવવાનું છે તે માત્ર એજ 
છે 3 હિ'દુસ્તાત ભણી કહાર અતે તુરશીસ્તાનત તરફ પોતાની સરલદ કખજે 
રાખવો. ઈરાતતું બળ અને ધત અગણિત નધી, અતે ઈરાનની ગાદી 
કપર નિરંતર કઈ શાદઆબાસ ખેકેલે નથી કે જૈ યુક્તિબા#, સુધરેકી, 
અતે રાજ્ય નીતિ દતો! તથા થોડાધી મોરી વસ્તુ કરી સ્વા અને ન્યાં 

લાં પોતાને! વિજય વયાવતો હતો. એ કાળ તો હવે ગયો હતે! સ્ેએ કામ- 
ળમાં જે વિચાર ૪/ણાવ્યા છે તે પમાણે ઈરાતનતા રાહમાં હિ'દસ્તાત જેવા 

એક મેટા રાજ્ય સામે કઈ પણુ સાચસ કરવાની શક્તિ દોય તે! શાદજ- 
દાનના ષતા વશ્ગે જ પાંચ વર્ષ સધી લડાઈ ચાલી તે વખતે તૈ શાંત 
મેશી રહે નહોત. દાશતી, રાદજહાતતી, સુલતાન સુઝાની અને કાબુલતા 

સુભાતી વિનંતિએ થયા છતા પણુ ઈશાન અચળ ર્યું હતું. ન્ને કે તે વખ- 
તે તેણે મન કય હોત તો વેડીજ કાજથો ગતે'અલ્પ ખરચી દિદુસ્તા- 
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નતા એક ક્ળાદુપ પ્રાંતતે હાથ કરી લીધો હોત અતે કદાચ સિધુ નદી સંધી 
અયવા તેથી આગળને પ્રદેશ પણુ સર કરી લીધો હોત. આ પ્રમાણે ઈરાન 
ને આ ઝઘડામાં વચ્ચે પડયું હોત તો તેતે લાશ યાત પરતુ તે તો સધળા 

વખત શાંત ખેશી રહીને ન્નેયા કરતું હતું. 
પરિનના શાહના પત્રોમાં કઈ કેપ જતક બાબત લખેલી હો અથવા 

ખૌર્ગઝેખતે એલચીની વર્તણુંક અને ભાષાથી તેના પર ઈતરાજી થઈ ફે, 
મે તેમ હો પુ એ લોકેના દિલ્હીમાંથી ગયા પછી બીજે અયવા ત્રીજે 

દાડે પાદશાહે જાવ્યું હતું કે ઈરાનના શાહને નામે ભેટ આવેલા ઘોડાએ 
ડ્રો એલચીએ સરહદ ભણીથી લીધેલા હતા. આથી પાદશાહે હુકમ કયી 

ક, ઈરાની એલચી હિ'દુરતાનમાંથી ને ગુલામો લઈ ન્તમ છે તે સરહદ ત- 
ર્ જતાં તેની પાસેથી લઈ લેવા જેઇએ. એ તો ખરૂં છે કે એ ગુલામાની 

સંખ્યા અધઠિત હતી. તેણે દેશમાં દુકાળ ચાલતે। હોવાથી ધણીજ હળવી 
કીમતે ગુલામો ખરીદ કરેલા હતા, વળી એમ પણુ કહેવાતું કે, એ એલ- 
થીતા માણુસોએ ધણાં છોકરાંને ચારી લીધાં હતાં. 
1 શજરગઝેમ આ એલચીખાતું દિલ્હીમાં રહ્યુ યાં સંધી પોતાની સત્તામાં 

બહુજ દૃઢ વર્તણુક દેખાડતો રભ્રા, એના પિતા શાહજહાનની પેઠે નહિ કે 
જશે આવે પ્રસગે શાંહઆબાસના એલચીને કવખતે કોપ બતાવી ગુગ્સે 
થત્ઞાતું અથવા અઘટિત પરિચયથી ધિકાર ઉત્પન્ન કરવાનું પગલું ભર્યું નહોતું. 
હિંદુસ્તાનતે "રચે દિલ્હીમાં મોજ મઝા કરનાર એક પરાનીના સબધે નીચે 
જણાવેલી કેદલીક બનાવટી વાતો ચાલતી. 

શાહજડાન પાદશાહતા વખતમાં પણુ ઈરાનથી એક એલચી આવ્યો 

ઉત્તો. હિદુસ્તાનની રીત પ્રમાણુ સલામ કરવાતે માટૅ તેને ઘણા સમકન- 

વવાર્માં આવ્યો હતે। પરતુ ન્યારે કશાથી પણુ તે સમજ્યો! નહિ સારે પાદ- 

શાહે એવી યુક્તિ કરી કે, આગેખાસમા એની મુલાકાત લેવાનું ઠરા- 

વવામાં આવ્યું. તેના મોટે દરવાજે બધ કરાવ્યો અને બારી ઉઘાડી 
રખાવી કે જેથી આમેખાસમાં પેસતા દરેક માણુસને પોતાનું માથુ નીચુ 
નમાવવું જ પડૅ, શાહજહાનતે ખાતરી હતી કે આ યુક્તિથી એલચાંને 

હિંદુસ્તાનની રીતે સલામ કર્યા વગર્ છુટકે નથી, પરતુ જ્યારે તે દરવાશ્તની 

પાસે આંવ્યો અને આવી રીતે કારસ્તાન થયેલુ ન્નેયું યારે તેણ બારીમાં પેસતાં 
પહેલાં પુંદ નમાવી અતે પગ ઘાલ્યા. આ પ્રમાશ્ને આમે ખાસમાં પેસતાં 

કૃપ રું 



બનિયરને! મતાસ. 

પાદશાહે પાર્યું હતું તેમ ન થયું પણુ તેથી વિરૂદ્ઠ અતે અપમાત જેવું થઃ 

પાદ્શાહે આવા વર્તન્ધી ચીડાઇને તે એલથીને કક્યું કે, “અરે બેડમખ્મ 

શું તું એમ ધારે છે કે તું તારા જેવા ગદ્દાઓના તનેલામાં પેસે છે ? 

એકલ્ષચીએ જવાળ આપ્યો કે, “હા હું તો એમ જ ધારૂં છું, આવા બા 
થામાં મઇને જતાં કોઈ એમ તહિ ધારે કેતે ગહ ે  મળવા તથી જે. 

ખીજી વાત આમ છેઃ--ઈરાની એલચીના અસભ્ય વર્તનથી અને કક 
વાણીથી ગુસ્સે થયેલા શાડજડાત પાદ્શાહે એકવાર તેને કહ્યું 8, “ મૂર્ખ 
શું શાહ આબાસના દરબારમોં કોઈ સભ્ય માણુસ તથી કે આવા મ 

તે અદી મારી તરક મોકલ્યો છે ? ” હાજર જવાબી ગેલચીએ ત્રર્તજ જ 
વાળ આપ્યો કે, “ ખરેખર માર રાનનતા દભારમાં મારાથી ધણા વિદા 
ડાલા અતે છૉંમિયાર માણુસો છે પરંતુ તે નવો રાજા હોય તેના જેવો? 

એેલચી પસદ કરીને મોકલે છે.” કે 
એકવાર શાઠજહાતે ઈરાની એલચીને પોતાતે સાં જમવા બોલાવ્યો 

હતો, જમતાં જમતાં રાન તેની મસ્કરી કરવાતે લાગ શોધતો હતો એવામાં 
એલચી હાડકાં વીણી વીણીને ખાવા લાગ્યો એટલે પાટથાહે કહું કે. ' અરે 
એલ્તશાજી ! કુતરાં શું ખાતા હરો. ” “ખીચડી? એમ એલચીએ તર્ત ઉત્તર 

આપ્યો, કારણુ કે શાહજહાન પાદ્શાહને ખીચડી ધણી પ્રિય હતી. હિદ્સ્તા- ' 
નમા મામાન્યુ વોકતો ચાધારસ્ ખોરાક ખીચડી છે. પારશાહે શેકવાર તવી 
બધાતી દિલ્હી દેખાડીને ગમલચીને પુછયુ ક, 7 ઇસ્ફાનની સાધે સરખાવી 

તેમ દિલ્હીને કેત ધારો છે! ?' એલથોતે ઉત્તર આપ્યો! કે, ' ગિકાક ! 
ઞિધ્ઞા4 ! તમારા દિલ્ડીની ધુળ માથે ઈટદ્દાતતે સરખાવાય જ નહિ ?' પાદ 

શાવ ઘથમ તો. આ ઉત્તરથી બહુ પ્રસત્ત યયો પરતુ પાછળધી એલચીતા 
વાક્યનો મમ મભજવામાં આવો સારે કોષે ભરાયો. એવચીતો ભાવાધે 
એવો તતો કે, શિકો ગમે તેવુ છે પૃ તેની ધુળ ઈરફાનમાંતધી અધાત્ 
અતી ર?૪ અમલ છે. 

વતતી એ ક્નર. પદમ પરિહ્ી, એવસીતે ઘરોતટ ચાખ, પ્રીતે. પ્્યું 

% *વિદમ્તાતના રાજ અને ઈરિતતા રળતતે તમે કેવા બ ળવાત ધારે” 
એવયીસે ઉત્તર આપ્પે; પ, * દિજિમ્સાનના રાળ તે પૃખ્િમષ્તા મંદ અને 
પ્રશેનના શણ તે મુદ બીર ત્રીટના તજ જેવા છે, ' પાદરા ધમત થયો 

પુ કમાર આ વાકો અધે તેતે એમ કરી ખતાવવામાં આચ્ગે કે, મખ 
પ 



મુખ્ય મુષ્ય બતાવો ૧૧૫ 

માતો ચ% એટ્લે પડતી પર આવેલો અતે બીજ ત્રીજતો ચદ્ર એટલે 
ચઢતી પરતો ચદ્ર આથી પાદશાહ ઘણેજ દ્વિગીર થયો! હતે. 

હિડ્સ્તાનમા ઈરાનના લોક આવે છે અને તતે આવો આવા વાકચા- 
ઘુર્વમા કાળ ગાળે છે, જે વાક્ચાતુર્યના ટાયવાં કરતા તેએ કટાળતા પણુ 

નથી આવા માણુસોાતે પોતાને ભાર પાડતા આવડતો નથી અને મતક- 

યામા તેએ પે'તાતે ઉવટા હવકા ઠરાવે છે પોતાની વર્તણકતે ચન્માર્ગ લઈ 
જવાનુ ડહાપણુ તેમનામાં જવામાં આવતુ નથી શાહ આગાસનાં એવચી 

નામાં આવો વિવેક નહોતો તે! નહોતો પણુ તેનામાં એટવી પયુ અકલ 

નહોતી કે આવી મસ્કરીએથી, ચેદાઓથી અને કઠોર ભાષણુથી તે રાહ 
જહાનના 8પ વધારે છે તેની આવી વર્તણુકથી તે એકવાર મોટા નખ 

મમાથી ભામ્યતે પરિગળેજ બચી ગયે! ઇતે! શ16જઠાત તેનાપર ચુરગે 

થયો દતો અને તેતે તિરસ્કારી કહાડયો હતો એટલુજ તહિ પણુ એકવાર 

તો ચુસ રીતે તેણે એવો હુકમ કયે હતો કે, “ એલચી દરમારમાં આવતો 
જોય સારે તેના પર સાંકડે રસ્તે એક ગાડા હાથીતે છોડી મૂક્વો ' પાવ- 

ખીમા ખેશીતે એવચી દરકારમાં આવતે! હતો! સારે પાદરાહના હકમ પ- 
માલે તેના માણુમાએ એક ગાંડા હાથીતે સાકડી તળીમાં તેતી સામે છેડી 
ગ્યો હતો, એવચોએ તત ખુદ્દિ વાપરી પાલખીમાથધી કુદી પડી પોતાના 

માણુમે! સાથે હાથીતી શમા તીરે માયા અને મદ્ભાગ્યે ઠાથી ભડકીને 
નાશી ગયો નહિ તે તેજ દ્વિસે એનો અત આવી ન્નત. 

પરાની એલચી પાછા ક્યા એવામાં જ ઔર ગઝેળના એક જુતા ગુરૂ- 

તો જણુવા નગ બતાવ બન્યો ઘતો. આ વાત ઘણી જ રસીક છે ઔર- 
ગઝેમ નાતે હતો યારે શાહજહાને મુલ્વા સાલે નામતા એક કાજીતે તેને 
ભણાવવા રાખ્યો હતો એ કાજી પાદશાહે આપેવી બક્ષીમથી કાખુવ તરદ્ 
વિરામની જીદગી ગુજરતો હતો, પરતુ ન્યારે તેને માલૂમ પડયુ કે, શાહ- 
જઠાનના પુત્રો વચ્ચે ચાલેવી રાજ્યગાદીની લડાઇતે। અત આવી તેતો 
શિષ્ય ગાદીએ આવ્યો છે, યારે તે દિલ્લીના દરગારમાં 'ોઇક મોટા અમી 
રની પદવી પામવાની લાલચે રાન્ય નગરમાં દોડી આવ્યો થતો. દિલ્લી 

આવી પાતાના સ્વાર્થ માટે તેણે બહુ પયત્ન આદ્ય હતો. અને શોશનઆ 

સ બેગપના સધી પણુ વગ્રસચવાળ પેઈ માણસને તેણે પેતતાન લાભમ 

નહતો ધુણાવ્મો એમ નરોઇુ તણુ માસ સધી પાદશાહે જાય્યુ પણુ નેત 



૧૬૬ શ્રનિંયરતે! મવામ 

કે તેના મૂળ કાછ સાહેય પધારેલા છે, પરતુ પછી રગેશાં તેને દરગારમાં 
જેઈ જેતે અકળાઈ ગમો સારે ઔરગઝેમે તેને એકાંતે મળવાતું કહ્યુ 
ઇષ્ટીમ ઉત મુલ્લ, અને દતેરામ'દખાત જેવા મોઢા દરજ્જાના તપ્યુ ચાર ઉમ્- 
રાવોની માથે એકાંતમાં એકવાર ઔર ગઝ્ેક મુલ્યા સાલે સાહેમને મળ્યો 
આ વખતે ઔરગઝેમે જે ભાષણુ કર્યું હતું તે મતે માર આગાએ કથ્યુ 

ઉતુ એઠશે દં તેના અક્ષરે અક્ષર તો લખી શકતે! નથી, પરતુ ઘણું પર 
તે આ પ્રમાણે ઠંતુ એ પ્રસગે કદી ડું થાં તે દાજર હોત તોપણુ કઈ 
શળે રાભ્દ તો લખી રાકતજ નહિ એ એકાત મળમાં પછી ઔરગઝેમે 

કાઝીતે કહ્યુ કે, ' મુલ્લાંછી ! રું આપ એમ ધારો છે કે હુ તમને મારા 

દર્ગયારમાં એક મોટી પદવીગે થડાવીશ ? તમારી પોગ્યતાતે! સારે તો આ- 

પણુ નિણુંય કરીએ, નને તમે મારા બાળક મગજમાં જેઈએ તેવા વિચા- 
રતો બોધ આપ્યો હોત તો તમે ધારો! છે એવી પદવીને તમે લાયક 
ગણાત, એ દું ના પાડતો નથી ઝક સારી કળવણી પામેતા માણુસને માટે 

તૈ તેના પિતાતો કે સુરૂતો કેને આભારી છે તે કહેવુ અશાય છે, પરતું 
મ તમારા હાય તળે શું જ્તાન મેળવ્યુ છે તે તો બતાવે ? તમે તે! મને 
શાખવ્યુ હતુ કે, આખુ દ્દીરગીસ્તાન-યુરોપ એક મોટા બેટ જેવુ છે અતે 
તેમા સૌથી મોટા રાન્ન પહેતા પોર્ટુગાલનો હતો, પછી હોલાડતે અને 

શાર પછી ઈગ્લડને રાન્ત થતો ફોરગીસ્તાનતા બીજા રાળ્નએ એટલે કૅ 
ક્રામ અતે અવાલુમીઆ જેવા દેશોના રાજાએ!નતા સબધે તો તમે મને 
શીખજ્યું હતુ 8, તેએ તૈ! હિદુસ્તાનના સામાન્ય ઠાકોર] જેવા છે, તયા 

હિદુસ્તાનના રાન્નના જેવા કે!ઈ નથી, સઉ તેનાથી ઉતરતા છે ફુમાયું, 

અકબર, જહાંગીર અતે શાહજહાત જેવા ડીર્તિવાળા રાન દુનિયાપર થયા 

જ નથી, અને ઇરાન, યુસખેગ, કાશગર તાર્તરી, કાર્યા ઉંથી અધાત્ ચીન) 
પે્ગુ, સીઆમ, ચીન, મચીન (મડાચીન) વગરે દેરાના રાશ્તએ તે! ઠિદુ- 
સ્તાનના પાદશાકના નામ સાભળતાજ ચથરી જય છે મુલ્વાજી ! ધત્ય છે 

તમારા ભૂગોળ જ્ઞાનને અતે ધન્ય છે તમારા જેવા એક મોટા એતિટાસિકતે1 
દુતિર્યાની હરેક ષન્નના લક્ષણુધી, તેમના બળ પ્રતિકારપાયથી તેમની 
લડાયક રીતથી, રીતશાતો।થી, ધર્મથી, અતે તેમતી રાજ્ય કાજ ચલાવવાની 

પદ્દતિથી મતે સાન આપતાર્તું રું મારા સુરનું આવશ્યક કમે નહોતુ ? દેશ 
વિદેશના લોકને! શામાં સ્વાધે રહેલે! છે, વગરે બઆભતોથી ભરેલા ઇતિદા- 



ટતી 

મુખ્ય મુખ્ય ભતાવે।. ૧૧૭ 
્્ડ્ડ્ડ્ડ્ડ્ડન્ક્ક્ટ- 

સતા જ્ઞાનથી રાન્યકાજતાં મળતતોમાં મને ન્નણીતે! કરવાતે। રું નહોતો ? 

ડુનિર્યાનાં ન્તૂ્દા નૂર્દ રાજ્યો કેવી રીતે આખાદ થયાં, કેમ પડતીમાં આવી 

પર્શા, કૈવી ભૂલ થાપોથો નાશ પામ્યાં, તેમાં કેવા કેવા ખનાવો બત્યા, 

વા કેવા અકસ્માતે! અથવા ભૂલોને લીધે તેર્માં મોટા મોટા ડ્રેરકાર યયા 

અને એવા એવા બનાવોની દેશ ઉપર કેવી અસર યઈ વગર્ ખાબતરમાં 

તમે મતે રું શીખવ્યું છે ! મતુષ્ય ન્નતના ઇતિહાસમાં તમે મને રું શી-; 

અવ્યું હતું ! અરે મતુષ્ય જાતનો ઇતિહાસ તો એક કોરે રજ્યા પણુ તમે તો 

મને આ મહા રાન્યતા સ્થાપનાર મારા' પૂર્વજેનાં નામ સુદ્ધાં પણુ ડમ્ારે 

શીખવ્યાં અથવા જણાવ્યાં હ્તા ? દું તમારી પાસેથી તે પણુ જષુવા પા- 

ભ્મો નથી, મારા પૂર્વજોના છીવન ચરસ્ત્રિ, તેમના વખતના ખનાવો અને 

તેનાં પરિણામ, અતે આવી મોટી મોટી જીત્યો મેળવવામાં વાપરેલી મ 

ની સ્તુતિપાત્ર અતુત્તમ બુદ્ધિથી પણુ તમે તો મતે તદન અજ્ઞાતજ રાખ્મો 

હતે. પોતાના દેશની આસપાસ રહેતી પ્રજએતી ભાષા ન્તણુવી એ તો 

શ્ય કુંવરતે માટે ધણું જ અગયરનું છે, પરતુ તમેતો મને અરેબીક 

લખર્તાં વાંચર્તા માત્ર શીખવ્યું હતું. દશ અથવા બાર વર્ષના લાગ અ- 

ભાસ વગર જ્માં માણુસ પાવરધો થઇ ન શકે એવી આરેખીક ભાષા 

શીખવવામાં તમે જે મારે કાળ મિથ્યા કહડાવ્યો હતો તેને વાસ્તે શું તમે 

મતે તમારો આભારી કહેવા માગા છે ? એક શાહજદાની કેળવણીને મા- 

રે ધણાજ અગયનતા ગણાતા અનેક વિષયે! મૂઝીને તમે એક વિદ્દાનને 

શણુવા જેવા માત્ર નાકરણુ જેવા શુષ્ક વિષયની યુક્તિ પ્રયુક્તિ શખ્દ પ્ર- 

માગ, અર્થે અને નકામા જાઈ દહાડો પણુ પુરા ન યામ તેવા શખ્દ સિદ્ધાં- 

તામાં અને મિષ્યા માયાફોડમાં મારા બાળપણુના અમુલ્ય પછરોતે જયા 

ગુમાવરાયા છતા. 
મુદ્દા પ્રયે આર્ગઝેમે આ રીતે એનો ઉભરો કહાડયો હતો પરતુ 

ટલાક વિદ્દાન્ માણુસો, કાંતો પાદશાહનાં વખાણુતે માટે, કાંતો તેના ભા- 

પ્ણુતે એક ખુદ્ધિવાળુ ઠરાવવાતે કાજે અથવા કાંતો મુક્યાં ઉપરના દ્ેષ 

ભાવને લીધે, કહે છે કે પાદશાહ આટલેોજ ઠપકો દઇને રભ્ો નહોતો પરતુ 

આ રીતે જૂદી નડી ખાબતોપર ખોલ્યા પછી તેશે વળી મુદ્દાંછતે નીચે 

પ્રમાણે ઝાડી કહા હતા. * મુદ્દા 1 શું તમે જણુતા નહોતા કે, નાન- 

પ્ણુનો વખત ક જ્યારે સ્મરણ શક્તિ સહજ ગ્હણુ ચાતુર્યવાળી હોય છે 
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અને મતડેન્યારે હન્નરો સદ્વિચારને ધારણ કરી શકે છે સારે મનુષ્યના 
ખાળકતા મતમાં ઉંચી ઉંચો જાતના વિચારતી છાપ પાડવી, કે જેથી ભન 

વિષ્યમા તે કાર્તિકર કાય કરવાને માટે યોગ્ય થાય ? રુ પ્રાર્યતાએાં કર- 
વાતું, કાયુદાનુ અને શાસ્રેનું સાન માત્ર આરેબીક ભાષામાંથી મેળવી શકાય 

છે? શું પ્રાર્યનાએ અતે બીજી અગયતી બાગતોતું સાન આપણી ચાલુ 
ભાષાથી નથી મેળવી શકાતુ ? તમે મારા પિતા શાડજહાતને કક્યુ હતુ કે 

મે એરગઝેમતે તત્વજ્ઞાત શીખવ્યું છે ' અને મતે સારી રીતે યાદ પણુ 
છે ક તમે મારા બાળ મગજને કેટવાક વષે સંધી એ ઉદ્યાસિન અતે મૂ 

ખીઈ ભયા સિહ્ધાતોમાં અમસ્થુજ શ્રમિત કર્ડુ હતુ, કે જે સિદ્ધાંતાતી સમ 

જણુ મતને સતોષ આપતી નહોતી. જીદગીતદ નવમાયમાં ક'ઇજ કામ ન 

આવે એવા એ તતન્ઞાનતા પરાણે અને મદા મહેનતે મગજમા ઉતરે તથા 
અલ્પ સમયમાજ પાછા વિસરાઈ જય એવા સિદ્ધાતો મતુષ્યતે બીને 
કઇજ લાભ કરતા નથી પણુ ઉવટેો તેને થકવી નાખી છુદ્ધિનો તાશ 
કરી વજતા માથાનો અને કઠાળા ભરેલ! અમલ બતાવી મૂકે છે ખ?ખ્ર 

શરતે યાદ છે કે તમે મારાં અમુલ્ય વવી તમતે પ્રિય એવા ક*પન! શાસ- 

મા ચુમાવરાયા હતા અને તે ભણી રલ્ા પછી દું તે શાસને તર્વજ જૂથી 
ગયો હતો. એવા વિચિત્ર અને તરેઠવાર વિચારો માષ્યુસના મગજમાં &- 
રતા નથી અને ઉતટ્ટ તૈતે ઉદ્યસિન, ગુચવાયવા જેવુ, સેટ, અને ભ્યીર્ત 

કરી મૂદ્ છે એવુ તત્તસન ભાષુસને ફાયદો કરે છે એમ તમારા વગરે 

બીને કાણુ માતે? તમારી એ ભૂતભાષામાં ઊંચી અને ઊંડી જાન પ્રતિ 
ભા રહેલી છે એમ તમે જ સમન્તે છો અતે તેનું તાન પગ તમેજ ધરા 

વો છો? જ તમે મતે કોઈ પણુ વસ્તુથી સતોષ ન પામતા ઉંચ જત્તિની 
પાછળ મભ્યા જ રહેવા જેવા વિચારતે ચીખવી શકે એડી અતે મતુધ્યના 

ભવિષ્ય #વનમા તેના ઉપર આવી પડતી આપત્તિઓમાથી કેમ બચવુ, 
મોભે કેવી રીતે સાચવી રાખવો, વિભૂતિમાં કેવા ગમાત ભાવ રાખવા, 
ફુલાઈ ન જનુ, ખીન્ન ત્રાણુમની મોઠાઈ ઉપર અને ઘેય ઉપર સ્પધા કરવી 
તથઇ પ્રતિપક્ષીને કેવો રીતે છતી સેવો વગરે વિચારતાં ત્રતુષ્યતા મનમા 
ખીજ વાવનારી ઉત્તમ વિવા ભખાડી ટત તે એતેકઝેત્ડર જેટતા એેરીસ્ટો 
ટલતો"આત્રારી થયો દતોદ તૈથી પણુ દં તમારો વધારે આભારી થયે 

હત, મરી ધારખા પ્રમાણ તે ઉપર નાના તેવા વિચારોનું મતુષ્ધતા મ 
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નમાં ઉડ્દાટન કરવું એજ તત્વજ્ઞાન કહેવાય. જેમ બને તેમ સંસારમાં પે. 

તાતે મોહે અને ચેટ કરવાની ઈચ્છા જેના મનમાં યાવ છે તેજ વિદ્ાન 
ગણાય છે. આવું સાંસારિક તત્મજાન જે તમે મતે શીખવ્યું હાત તો એ-" 
લેકઝડરે તેના ચરૂને, ? માન અતે પદવી આપ્યાં હતાં તેથી પણુ વધારે 

મૅ તમતે આપ્યાં હોત; પરતુ તમે તો! તેમાંતું કશુંય કર્યું નથી. અરે ખુ- 
શામતિયા મુકી મતે જવાબ ઘા ક ખીજીં કંઈ તમે મતે ત શીખવું તો 
ખેર પણુ રાજ્ય કુમારને અવશ્ય જણુવું નઇ તેનું એટલે % પ્રજાનો 

રાશન પ્રતિ શે। ધર્મ છે અતે રાન્નને પ્રજ્ન પ્રતિ શે! ધર્મ છે તેનુંપણુ તમે 

મને ડંઇજ સાત આપ્યું હતું? ટું એ તમારે મતે નહેતું સીખવનું એઇતું? 
મારે કોઈ વાર મારા પોતાના સ્વરક્ષણુતે માટે અને રાજ્ય ગાદીતે મારે 

મારા બધુઓની સાથે ઠાયર્માં તલવાર લપતે લડવું પડરો એમ રાં તમારે 

આગળથી વિચારવાનું નહોતું ? કારણુ કે તમે સારી રીતે જણા છે! કે 

હિંદુસ્તાનના રાન્ય કુમારને એવા ઝઘડાર્માં વારવાઃ જવું પડે છે. એક” 

નગર ઉપર કેવી રીતે ઘેરે! ધાલવો અને રણુસંમામમાં કેવી રીતે વ્યુહ ૨- 
શના કરવી વગરે યુદ્દ વિધા રું તમે કોઈવાર પણુ મને શોખવી છે ? મારા 

સારા ભાગ્યે આવું અગયતું સાન મૈ તમારા કરતાં વધારે ઝુશાળ માણુસે 

ની પાસેથી શ્રહણુ કર્યું તે સારૂં થયું, નહિ તો મૈં તમારી પામેથી તો કંઇ 
જ ઉપયોગી જ્ઞાન મેળવું નહેતું; એટલે માર્ફ્ હાલ રાં યયું હોત. તમે છાના 

માના તમારે ગામ ચાલ્યા નવવ અને હવે પછી તમે ડયા છેઇ અતે તમાર 

શું થયું તે પણુ કેતા #નણુવાર્માં આવવા દેશે! નહિ ૨ મુલ્લાં પધારે, સ્ધિવે।.' 

આ કાળૈ ભવિષ્ય કહેતારા જેશીતા સબંધે એક બતાવ બનેલો છે 

અતે તે ન્તણુવા નનેગ હોવાથી મેં અત્રે લખવે। ઉચિત ધાર્યો છે, જે તમને 

પણુ કઢાળા રૂપતે નહિજ થઈ પડૅ એશિયાખંડના લોક નેશ સંબધે એ- 

ટલા બધા વહેમી છે કે નથીને પૂછયા વગર કોઈ પણુ કામ ડરતા નથી. 
તેમના કહેવા પ્રમાણે આ દુનિયાંપર એવો એકે ખનાવ નથી બતતો। કે જેતે 

મારે ગ્રહોની ગતિમાં સચન કરેલું ન હેય. દરેક કામમાં તેએ ન્તેશીની 
, સલાહ લે છે. મૂહુર્ત વગર કામ ચત્તુ નથી. રસુસંગ્રામમાં ખે લશ્કર સામે 

સામે ગોઠવાયાં હોય અતે લડવાનો યોગ્ય સમય હોય તોપણુ સાહેત 
મુહુંત નનેયા વગર સેનાપતિએ લડાઈ ચલાતો શકતા નથી. આ પ્રમાણે” 
વળી મુખ્ય અધિકારી પણુ મુદુર્ત ન્તેયા વગર નીમી શકાતો! નથી, લમ ' 



૧૬૦ બાંનયરતે! પ્રવાસ, 

થઈ શકતાં નથી અને મુસાફરીની ગરૂઆત પણુ કમાતી નથી. મુહુર્ત જોયા 7 

વગર્ અને નનેશોની સલાડ વગર્ અત્રેના લોકનું કોઈ પન કામ થતું નથી 
એક વિશાત વગરતા કોમમાં પણુ સાહેત પૂછાવ્યા વમર ચાલતું જ નડી. 

ગુલ્ઞામ ખરીદવાને અને નાં લુગડૉ પહેરવાને માટે પણુ મૃહુર્ત અતે પળ 
ચોધડીઆં જેવરાવવાં પડે છે. આ ગાંડો અતે નકામો! વહેમ એટલો બધે 
અડથણુ કરતા છે કે ન પૂછે! વાત, આમ છતાં પણુ તે જમાતા થયા ચા- 

શ્ચેદ ન્નય છે તે મતે ખદુજ આશ્ચર્ય ઉતપન્ન કરેછે. આ વિચિત્ર ન્નતના વ 
હૈેમતે લીધે અબેના લોકતે ખાતગી તેમજ જહેર અતે સાધારણુ તેમ જ 
અગલના દરેક કામમાં ન્તેશોની સલા લેવાની જરૂર પડે છે. નનેશી વગર 
તેમતું પૈડુ પરતું # નથી. 

હમણાં એમ ખન્યુ કે પાદશાહતે। મુખ્ય નશી ભોગજેગે પાણી- 
માં પડીને ડબી શુવે! આ બનાવથી દરબારમાં ધણી દિલગીરી ઉપ#વ- 
મારી ચર્ચા ચાલી રઠી અને તેથી ખીન્ન નતેશીઓતે તેંમતા ધંધામાં તથા 
જેશના સત્ય સભધે જે માન્ય તેએ! રાખતા હતા તેતે થણી હાની પહોચી. 
આ રીતે અકાળે અને જળમાં મરણુ પામેલો એ જેશી જ હમેશાં પાદરા 
અને ઉમરાવોના નેશ બઈ તેમતે તેમરતાં કર્તથ અતે પ્રવર્તનમાં મ્દુર્વ 
આપતે। હતે, સ્વાભાવિક રીતે હમણા! લોકમાં એવી વાત ચાલે છે કે બી” 
જાનાં સારાં ખોટા ભવિષ્ય કહેનાર એક ખાહોશ નશી શું યારે જે અ" 

કાળ મોતે તે મરી ગયો તે નનણુવા પામ્યો નહોતો ? કેટલ 
ખધુ વિચિત્ર | પોતાતું ભલું શુડુ જેવાને તે કેમ અરાકત યમો :આ લેક 
વળી એમ કહે છે કે, યુરોપ દ્રોરગીસ્તાનમાં બધાં શાસ્રે! સારી રીતે જણુ- 
મલા છે અને તેતો અભ્યાસ પતિધ્તિસ વધતેદ નનય છે તેમ છતાં યાંના 

જેશીઓ અને લાવું ન્તેતિષ્ય શાસ્ર કઈ એવડુ બધું સારૂ અને મનુષ્યનાં 
સારસા માઠાં ભાગ્ય કહેવાર્માં વખણાયલું નથી આમ ચવાવું કારણુ એ શાસ 
સાર! મુદા પર રચાયલું નહિ હેય. ફોરગીસ્તાનના નેશીએતે આ લોક 
એક સાધારણુ વાદીનાથી વધારે માન આપતા નથી. આપણું ગ્રહ ગણિત 
ભનુષ્યર્નાં શુભાશુસ ફળ ન્ેવામાં યોગ્ય નધી એમ અત્વેના લોકતું ધાસ્તું છે. 

ઔરગઝેમ પાદરાહનો સુપ્ય ભવિષ્ય કરેનાર મરી ગયે! તેના સબધે 
જ ચર્ચા ચાલી તેથી અત્રેના બીન્ન ન્તેશીઓ પણુ ધણાજ છેડાઈ ગયા 

હતા, તેસાતે નારાજ થવાનાં કારણોમાં એક નીચેર્તું કારણુ પણુ #તું ને 



મુખ્ય મુખ્ય બનાવે. શ્ર 
ડઝ 

શેકોમાં છૂર્થી ધન કરાયું છે. એમ કહેવાય છે કે ધરાનતા શાહ, ર૪ 

આખબાસને એકવાર તેના જતાનખાના આગળની છૂટી જગામાં વાડી 

કરવાની ઈચ્છા થઈ. માળીતે ઝાડ પાન વાવવાની બધી ગેઠવણુ કરવાતો! 

હુકમ કવી અને તેશે ન્નૂદી ન્તૂદી જાતનાં ઝાડને માટે ઘટતી ૦*«ગાખા 

પસદ્ કરી ડયારા બનાન્યા, પરંતુ એકવાર જ્યારે કંઈ કામતે પ્રસંગે તે 

ખહાર્ ગયેલો દતો સારે પાદશાહે પોતાના નેશીને પૂછ્યું કે “ વાડીમાં કાડ 

રપવા માટે તમે મૃહુરત નકી કરી આવે.” જેશીએ તરતજ પોતાની 

ચોપર્ડ્ડીઓનાં પાર્ના ઉથલાવી તપા યત્ર કહાડી શાઘતે જષારવ્યું કે, “અયા- 

૧ ઝાડ રાપવાને। જેપ્તએ તેવો વખત છે. એક કલાક પછી બધા ગ્રહો 

કૂરી ન્નય છે, માટે ને આપ નામદારને રોપેલાં ઝાડતે સારાં પળેલાં જેવા- 

તી ઈચ્છા હોય તો કઈ પણુ વિલબ ફરવી વગર તે કામ અલારેજ કરતું.” 

શાહે તરત બીન્ન માણુસોને ળાલા્વી વોપવાર્નાં ઝાડ મગાન્માં અને માળીએ 

કરી રાખેલા ક્યારા ઉપર ધ્યાન ન આપતાં ઝમરૂખીના ડયારામાં ખદામતું 

અને બદામના ક્યારામાં ઝમરૂખીવું ઝાડ એમ સઘળાં, ઝાડો પોતાને 

શ્રી હાષે રોપી. દીધાં, આ રીતે વાડીમાં વક્ષ રોપણુનું કામ કર્યા પછી 

સાડ પોતાના કામ્ ઉપર ગયો. કેટલીકવારે એટલે સાંજે માળી જ્યારે પાણે 

આવ્યા ભારે વાડીમાં ઉલટા સેલટી ૬ક્ષો વાવેલાં તેના જેવાર્મા આર્નયાં. 

તાજા રોપેલા ૬હ્દોને તેણે ઉપાડી લીધાં અને જેમ જઇએ તેમ પૂરીને 

પી દીધાં. બીજે દ્વિસે કે!ઇ રીતે ન્નેશીતા ન્નણુવાર્માં આવ્યું કે માળીએ 

તેણું રાપાવેલાં *થ્વોને ઉખાડી કરી રાપ્યાં છે, તેથી તેણે તે વાત શાહને 

રશન કરી. શાહે માળીને બોલાવી સિદ્ધ ચોધડીઆમાં પોતાને હાયે 

રાપેલાં જવો ઉપાડી પુનઃ રોપવા માટે સવાલ કર્યા અતે ન્નેગ્રીએ તેમાં 

હાછીઓ ભણ્યો. શાહ માળીને શિક્ષા કરવાની તૈયારીમાં હતો એટલામાં 

માળીએ ખે હાથ ન્ેડી કહ્યું કે, “નામદાર 1 મારા કરતાં સાહેત વધા- 

જ શિક્ષાને પાત્ર છે, કારણુ કે એણે એવું કેવુ ચોધડીઉ ન્નેઇ્ને એ વજ્દો 

આપ નામદાર શ્રીતે હાથે રેપાન્યાં કે નરે સાંજ પડતા પેલાં પાછાં ઉખાડ્વાં 

પર્ષા દ? શાહને માળીનાં વચન સાંભળી એકદમ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયું. 

પછી તે નેશીના સામુ નેપ્તતે હરયો અને તેના તરક્ વધારે વાર ન 

નતેતાં દરબારમાં ચાલ્યો ગયે. 
શાહુજકાન પાદશાહના વખતમાં બનેલા છતાં ખીન્ન બે બનાવે! હું 

કદુ 



૧૨૨ બભર્નિયરતો પ્રવાસ. 

અત્રે યાંકવા હચિત ધારૂં છું. આ દેશમાં કેટલીક નની રીતભાતે! કેવી 
જલી છે તે ન્નણુવાતે અતે દેખાડવાતે એ વાતો બડ જ ઉપયોગી થઈ. 
'પડશે હિ'દુસ્તાતમાં એવે! સંપ્રદાય છે કે રાજની નોડરીમાં જે કોઈ પણ 

માણુસ મરી જય તો તેતી પાછળ રહેલી તેની તમામ મિલકતતે। વાલી 
વારસ પાદશાહ ગણાય છે, શાહજહાનના' દરબારમાં તાયક-તાય-ખાત ના- 

શનો એક મોટો ઉમરાવ હતો. તેણું ચાલીસથી પચાસ વર્ષ સંધી ૬ર ા- 

રમાં મોય હેોદાપર રહી ઘણી લદ્દમી સંપાદન કરી દતી, ઉપર જણાવેલા 

ધારાને આ ઉમરાવ બહુજ ધિકારતો હતા, ' કારણકે એથી મેહ મે 

ટાં ઉમરાવોની વિધવાએ ભીખ માગતી થઈ જતી દતી તથા તેમના છેઇક- 
રાએને ખી ઉમરાવે!ની ને/કરીમાં ' રહેવું પડતું હતું. ગાડજઠાનતે પણુ 
તેશે આ કૂર અને' જગલી રીવાજને માટે ઘણીવાર સારી સલાહ આપી 

ઇત્તી, પરડુ તેથી તેન! લે!ભી તરન ઉપર કજ અસર થક તકે. જ્યારે 
પાતાના મરણુના દિવસે! પાસે આવ્યા યારે આ ઉબરાવે સુપ રીતે પોતા- 
નો સઘળો પૈસો દુઃ ખિઆરી વિધવાએ! અને ભીખ માગતા થઈ ગયેલા 
ઉમરાવશનદાઓમાં વહે'ચો આપ્યો. પછી પોતાની તિન્નેરીમાં સ્્તૂ્યું લેખ, 
કારેલાં ખાસડાં અતે લુમડાંતા ડુચા ભરાન્યા. જ્યારે તે મરણુ પામ્યો યારે 

જાદશાઠતે ખમર કરવામાં આવી. લોભી પાદશાહે એક ક્ષણુનો પણુ વિલ - 

બ કર્યા વગર મોટી દેલલતની આશાએ નાયક-તાય-ખાતતી તીજેરીને 
દરબારમાં ઉપડાવી મંગાવી. સિપાઇએ સપાટાબંધ તે લઈ આવ્યા. 

મોઠા ધનતા ઢગલાની આશાએ પાદશાહે દરબારની વચ્ચે જ તે ઉઘડાવી 
પરતુ જ્યારે તેમાંથી હીરા, મોતી અને દવેલત નીકળવાને ઠેકાણે ફાટેલાં ખાન 

સડાનતો ગંજ નીકળ્યો યારે પાદરાદ રારમાઈ ગયો અને કઈ પણુ ખોલ્યા 

થાશ્યા વગર્ વીલે મૉંડે દરખારમાંધી ચાલ્યો ગયે. 
બજ ઉદદાહુરણુ એક ૬દ્દ વાણીઅણુની હાજર જવાખીતું છે, પાદ- 

શાહની તોકરીમાંતા એક ગૃહરથ વાણીઆના મરી ગયા પછી તેની વિધવા 
અતે ક્કિરા વચ્ચે વાંધો પડયે! દતે. મરતારે વ્યાંજવટાં કરી પુષ્કળ પૈસે! 

જમા કરેલો હતો પણુ ડોડી તેમાંથી છેકરાતે કઈ આપવી નહિ, કાર- 
ષુકે છોકરા ઉડાઉ અતે હાથતે! છૂટો માણુસ દતે. માની બદ્ધમુટતાધી 

કંટાળી છેકરાએ પોતાની ખરી મીલકત ડટલી છે તે અદજહાનને નતરેર 

કરવાની મૂર્ખાઈ કરી. રાહજહાને તરતજ તે વાણીઆની વિધવાને દરખા- 



ક્ર 

મુખ્ય મુખ્ય બતાવે, શ્ર્ડ 

માં બોલાવી અતે ધમદી આપી હુકમ ક્યો કે, નત આ સિપાઇઓ ની 

સાઘે એક લાખ રૂપિઆ દરઆરમાં મોકવી દે અતે અરવો લાખ તારા 
છેકરાતે આપ. ” વાણીઅણુને આવે! સાહસિક કુમ કર્યા પછી તેશે સી- 
પાઇએઉને કહ્યુ કે હવે તેને દરમારમાંધી બકાર કઢાડી મૂકે! 

વાણીઅણુ પાદરાહને! હુકમ સાંભળીને આશી ખની ગઈ છતાં સી* 

પાઇએના દાયમાંથી છૂઝી તેશે પાદરા ભણી જેયુ અને “ એક અરજ 
છે, અરજ છે, એમ ખુમો પાડી.” સીપાઇએ અને વાણીઅણુની ખેંચતાણુ 

જેઈ પાદગાહે કહ્યુ પે, “ભલે, તેને રું કહેતું છે, ઉમી રાખો અને તેને જે 

કહેનુ હોય તે કહેવા ઘો? વાણીઅશે પછી પાદશાકની સામે પૂરીને કહ્યુ 9, 

“ હજરત્ત મલામત 1 મારે! દીકરા આ મીવક્તતી માગણી કરે છે તે કઈ 

કારણુ વમર્ કરતે! નથી તે મારો અતે મારા ધણીને પુત્ર છે અતે ધન 

માગે છે તૈ વાજબી છે, પણુ હુ નમતા પૂર્વક જણુવા માગુ છું ક મારા 
મર્તાર ધણી અને આપ નામદાર વશ્ચે એવો કીએ સગધ છે કે જેથી 
આપ નામદાર એક લાખ રૃપિયાની મામણી કરણે? એમ ફરવાનું કારણુ 

હોય તો મતે જણાવશે જી ? પાધ્થાય એ વાણીઅણુનુ ગયુક્તિક ભાયણુ 

સાભળી છક યઈ ગયા અને હશી પડયે. પછી મ્ઈ પણુ ઉત્તર ન આ- 
પતા તેશે હુકમ કર્યો કે, “આ વાણીઅષુને તેના ધણીની મિલકત સુખેથી 

ભોગવવા દેવી ” 

લડાઈ બધ થયા પછી એટ્લે ૧૬૫૬૬ થી તે ઠું સ્વદેશ આવવા 
માટે નીકળ્યો તેટલા વખતમાં બનેલા મુખ્ય મુખ્ય બનાવે! લખવાનો 

હુવે વિચાર રાખુ છુ અત્રેના લોકની રીતભાત અને મોગલ પાદરાહેોની 
રાજ્યનીતિ તથા ખીન્ને અગયને! સામાન્ય હેવાલ હું લખવાતે। છુ પરતું 

તે આગળપર લખીશ ઠાલ અત્ર તો હું મોટા મોટા માણુસોના ઞખધે 
પાદશાહ કેવી રીતે વર્તે છે તે લખવાનો છુ, તેમા પ્રથમ એર ગઝેગ તેના 
વૃદ્ધ પિતા શ્ઞાહજહાનની સાયે કેમ વર્તે છે તે લખવાને! પારંભ કરૂ છુ 

પિતા પુત્રતાો સબધ. 

એદર્ગઝેત પાદશાહે જ કે તેના પિતાતે આમાના કિધ્રામાં પદ ર॥- 

ખ્યો છે અને તે નાશી નનન્્નય તેને માટે સપૂર્ણું સાવધાની રાખવાર્માં આવે 

છે,તેમ છતા #& પાદશાહને માનપૂર્યક મમતાળુતાથી પાળવામાં આવે છે તેને 

તેતા પ્રથમતા દિવાતે ખાસમાં મહાવવાની અતે બેમમ સાહેય તથા બાજી 



પરૈ ર બર્નિયરતે! પ્રવાસ. 

અત્રે મંકવા ઉચિત ધારૂં છું. આ દેશમાં કેટલીક જળૂતી રીતભાતે! કેવી 
જગલી*છે તે ન્નણુવાને અતે દેખાડવાને એ વાતો બદ જ ઉપયોગી થઈ 

પડશે. હિંદુસ્તાનમાં એવે! સંપ્રદાય છે કૅ રાનનતી નોકરીમાં ને કોઈ પણ 
માણુસ મરી જય તો તેની પાછળ રહેલી તેતી તમામ ચિલકતતે। વાલ્લી 
ઘાર્સ પાદશાહ ગણાય છે, શાડજહાનના' દરબારમાં નાયક-તાય-ખાત ના- 
મતે એક મોટો ઉમરાવ દતો. તેણ ચાંલીસથી પચાસ વર્ષ સધી ૬રમા- 
રમાં મોથ હોદાપર રહી ઘણી લક્મી સ'પાદન કરી દવી, ઉપર જણાવેલા 
ધારાને આ ઉમરાવ બહુજ ' ધિકારતો હતો, કારણુકે એધી મોટા મોન 

મ ઉમરાવોની વિધવાઓ ભીખ માગતી થઈ જતી હતી તથા તેમના છેક- 
રાખને બીન્ન ઉમરાવોની તેઇકરીમાં ' રહેવું પડવું હતું, ચ્રાહજહાનને પણુ 

તેશુ આ કૂર અને ગલી *રીવાજતે માટે ધણીવાર સારી સલાટ આપી 

ઉતી, પરંતુ તેથી તેતા લેભી મત ઉપર ક"#જ અસર થઈ નહેતી. જ્યારે 
પોતાના મરણુતા દિવસો પાસે આવ્યા યારે આ ઉમરાવે શુક રીતે પોતા- 
નો! સઘળા પૈસો દુઃ ખિઆરી વિધવાઓ અને ભીખ મામતા થઈ ગયેલા 
ઉમરાવશ્નટાઓમાં વહેંચો આખે. પછી પોતાની તિન્નેરીમાં ન્તૂર્તુ લોખંડ, 
ફાટેલાં ખાસડો અતે લુમડાંના ડુચા ભરાન્યા. જ્યારે તે મરણુ પામ્યો! સારે 

પાદશાહને ખબર કરવામાં આવી. લોભી પાદરાહે એક ક્ષણુતો પણુ વિલ- 

બ્ કર્યા ષગર મોટી દોલતની આશાએ નાયક-નાય-ખાતતી વીજેરીને 
દરબારમાં ઉપડાવી મંમાવી. સિપાઇઓ સપાટાબંધ તે લઈ આવ્યા. 

મોઠા ધનતા ઢગલાતી આશાએ પાદરાહે દરબારની વચ્ચે જ તે ઉધડાવી 
પરતુ જ્યારે તેમાંથી હીરા, મોતી અતે દોલત નીકળવાને ઠેકાણે પ્રાટેલાં 'ખા* 

સડાંનો ગંજ નીકળ્યો સારે પાદશાહ શરમાઈ ગયો અને કઈ પણુ બોલ્યા 

ચાલ્યા વગર વીલે મૉંડે દરબારમાંથી ચાલ્યો! ગયે. 

બીજો ઉદ્દાહુરણુ એક «૯ વાણીઅણુની હાજર જવાબીનું છે, પાદ- 
શાઇની નોકરીમાંતા એક ગૃહસ્થ વાણીઆના મરી ગયા પછી તેતી વિધવા 

અને દિકિસ વગ્ચે વાંધો પડયો લતે. મરનારે વ્યાજવટાં દરી પુષ્કળ પૈસે 
જમા કરેલો હતો. પણુ ડોઈી તેમાંધી છોકરાને કઈ આપતી નહિ, કાર- 
ણુકે છોકરો ઉડાઉ અને હાથતે છૂટે માણસ હતે!. માતી બદ્ધમુદતાથી 

કંદાશી છોકરાએ પોતાની ખરી મીલકત કેટલી છે તે શાહજઠાનતે નહેર 

ફરવાની મૂર્ખાઈ કરી. સાહજઠાતે તરતજ તે વાણીઆની વિધવાને દરબા- 



મુખ્ય મુખ્ય બનાવો. ય્ર્ડ 

રૂમાં બોલાવી અને ધમકી આપી હુકમ કયી કે, “ જ, આ સિપાઇગોાની 

સાપે એક લાખ રૂપિઆ દરબારમાં મોકલી દે અતે અરધો લાખ તારા 

છેકરાતે આપ.' વાણીઅણુને આવે! સાહસિક હુકમ કર્યા પછી તેણે સી- 

પાઇએતે કલું ક હવે તેને દરબારમાંથી બહાર કહાડી મૂકા. 

વાણીઅણુ પાદશાલને। હુકમ સાંભળીને આભી ખની ગઈ છ્તાં સી- 

પાઇએના હાથર્માયી છૂટી તેશુ પાદશાહ ભણી ન્ેયું અને “એક અરજ 

છે, અરજ છે, એમ બુમો! પાડી” સીપાઇએ અતે વાણીઅષુની ખેંચતાણ 

નેઈ પાદશાહે કહ્ું કે, “ભશે, તેને શું કહેવું છે, ઉભી રાખા અતે તેને જે 

કેવું હોય તે કહેવા વા. વાણીઅણે પછી પાદશાહની સામે ફરીને કહ્યું કે, 

* હજરત સલામત | મારો દીકરા આ મીલકતની માગણી કરે છે તે કઈ 

કારણુ વમર્ કરતે નથી. તે મારો અને મારા ધણીને પુત્ર છે અને ધન 

માગે છે તે વાજબી છે, પણુ હું નમ્તતા પૂર્વક જણુવા માચું છું ક મારા 

મ્રતાર ધણી અતે આપ નામદાર વચ્ચે એવો કીએ સંબંધ છે ક જેથી 

આપ નામદાર એક લાખ રૂપિયાની માગણી કરાછે? એમ કરવાનું કારણ 

રાય તો મતે જણાવશે છી.' પાદશાહ એ વાણીઅણુવું સયુક્તિક ભાષણુ 

સાંભળી છક થઈ ગયો અને ઘશી પડયો. પછી કઈ પણુ ઉત્તર ન આ- 

પતાં તેણે હુકમ કયી કે, “આ વાણીઅણુને તેના ધણીની મિલકત સુખેથી 

ભોગવવા દેવી.” 

લડાઈ બધ થયા પછી એટલે ૧૬૬૦ થી તે ઠું સ્વદેશ આવવા 

માટે નીકળ્યો તેટલા વખતમાં બનેલા મુખ્ય મુખ્ય બનાવે! લખવાનો છું 

હુવે"વિચાર રાખુ છું, અસ્ેના લોકોની રીતભાત અને મોગલ પાદશાહોની 

રાન્્યનીતિ તથા બીન્તે અગયને। સામાત્ય હેવાલ હું લખવાને છું, પરતુ 

તે આગળપર લખીશ. હાલ અત્ર તો હું મોટા મોટા માણુસોના સંબંધે 

પાદશાહ કેવી રીતે વર્તે છે તે લખવાનો છું, તેમાં પથમ ઔરંગઝેબ તેના 

વૃદ્ધ પિતા શાહજહાનની સાથે કેમ વર્તે છે તે લખવાને! પ્રારંભ કરૂં છું. 

પિતા ઝુત્રનો સ'બ'ધ# નિકો 

ઝૌરગકેબ પાદશાહે જે કે તેના પિતાતે આમ્રાના કિલ્લામાં કેદ રા- 

ખ્યો છે અને તે નાશી નજય તેને માટે સંપૂર્ણ સાવધાની રાખવામાં આવે 

છે, તેમ છતાં ૬ પાદશાહને માનપૂર્વક મમતાળુતાથી પાળવામાં આવે છે. તેતે 

તેના પ્રથમના લ્વિને "માસમાં મહાલત્રાની અને બેમમ સાહેબ તયા ખીજ 



૬૨૪ શૂર્નિયરતે! પ્રવાસ 

જનાતાની સ્રીઓ ખાસ કરીતે રામજણિયે!, સેવદે અને ખાણું પકાવના- 
શાની સાથે છૂઠથી બેસવા ઉઠવાની રન્્ન આપવામાં આવી છે. આવી 
બાખતોના સગધ પાદ્શાઇ નરે માગણી કરે છે, તે આપવામાં આવે છે અને 
તે ધશે શ્રદ્ધાળુ હોવાથી અમુક મુદ્યાઓતે તેની પાસે જઈ કુરાન વાંચી 
સ'ભળાવતાની હૂર પડલી છે. પોડાએ, ત્તૂડી સ્તૂરી જ્વત્ર્ના પદ્ીએ, 
તેતી ગમતને માટે સાટમારીતા દરિશેન અતે ખીન્ત પ્રાણીએ મમાવવાતી 
તેને છૂટ છે. ઔરમઝેગતી તેના «દ પિતાતા તરદની મમતા નિરતર એક 
ધારી અને માનભરી જવામાં આવે છે. તેશે ૬& પાદશાહના ઉપર શેટાતો 
વરસાદ વરસાવ્યો હતો, એક પૂજ્ય તરીકે તે તેની વાહ લે છે, અને વાગ 
રવાર પિતાને પુત્ર પ્રતિ અને પુત્રતો પિતા પ્રતિ કેવો ધર્મ અને અધી- 
નતા છે તેના સબંધે પિતા પુત્ર વચ્ચે પત્ર વવડાર ચાલે છે આમ શાન્ત 
અને મમતાછી સજધ ચકુ રહેતાં છેવટ રહ પાદશાહની રીસ અતે ગતે 

ઉતરી ગયાં છે. રાજ્યકીય ખાબતેનના મબધે તે વારવાર ઔરગગ્રેબતાપર પત્ર 

લખી સારી સલાહ આપે છે, દ્રાની પુત્રીને તેસે એરગગેગને યાં મે. 

કલી છે અને જે જવારીરને માટે તેણું પયમ ઔરગઝેમ આમ્રહ કરે તો 
ભાગીને ભૂકો કરી નાંખવાની ધમકી આપી હતી તેમાંનાં ઘણાં રની તે- 
શેં વૈતે મોકલાવ્યા છે. ૬ પાદચાહે હાલ વેતા બડખોર પ્ુતતે છોર કછેરે 

ગણી માષ્દી આપી છે, એટલુંજ નહિ પણુ ઔરગઝેબતા તરક્થી જેતે માટે 

વારવાર વિજ્ઞાપના થતી હતી તે પિતાના મતને૬ આશીર્વાદ પણુ પાદશાણે 
તેતે યસન્ન મને દીધો છે. 

મન વાત લખી તે ઉપરધી ગમ ન ધારવું કે બાપ દીકરા 
વચ્ચે એવે] % વ્યવહાર નિરતર્ ચાલતો હતે. શાહજહાનને હમેશા સાર્ 

લગાડવાર્મા આવતું એમ કઈ નધી એક ખે પત્રો! મારા વામાં આવેલા 

તેથી ડુ કઠી શકુ છુ કૈ-કાઈ કાઈ વાર ઔરગઝેમ મોટાના અતે રાજ્ય 

સત્તાના તારમાં આવી ₹& પાદ્સાડને આટેરિક વાણીમાં પણ પત્ર લખવે! 
દતો. એક પત્રતે કેટલોક ભાગ મારા નેવામાં આવ્યો હતો,તેમાં ગા પ 
માણે લખેલું ટું “ તમારી શું એવી જ ઈચ્છા છે કે મારે જુના રીવા- 
નેને આંખો મીચી વળગી રહેવુ ન્નેઇગએ અને મારી નોકરીમાં મરણુ પા- 
મતા ૬૨ક માણુસની મિઘકતતે। હું વારસ છુ એમ નહેર કરનુ નેએ. 
આપણુતે એવી ટેવ પડી ગયેવી છે-સ'પદાય પડી ગપેલે છે ક, એ- 
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કદ અમીર ઉમરાવ કે ધનાઢય વેપારી પોતાને શાસ મૂકી દે-ખરે મ્ંઈ કાઈ 

વાર તો તે મરણુ પણુ ન પાજ્મો હોય હાર પહેલાં તેના ઘરને કડી કરી 

લઇએે છીએ. ધણીવાર તેની ત્તમામ મિલકત %ઠલી છે તે જણાવવાને માટે 

તેના ઘરના મહેતા મુસદી લોકતે કેદ કરી કે માર મારી પ્જ્વીએ છીએ 

અને તે પણુ ધણાજ પોડા જવાહીરમે માટે જીલમ કરીએ છીએ. અબલ- 

ખત્ત, આ રીત આપણુને લાભકારક છે; પરંતુ શં આપશે એ રીત અન્યાય 

ભરી અને જુલમી છે તે ના કહી રાકીટ્યું દ નાયક-નાય ખાત ઉમરાવ અતે 

પેલા હિંદુ વેપારીની વિધવાની માફક જેએ વર્તે તેનાથી શું આપણે યોગ્ય 

રીતે સેવાયલા નથી ? 

દું આપણું લાંગ્છત ભૂશી નાંખવા ધાર્ડ છું અને તમે મારે માટે જે 

ગાઢા વિચાર ખાંધોછે તે સહન કરી શકતો નથી. તમે ધારે છે! તૈમ 

શ્ય ગાદીપ્રર બેસર્તા દું દમંધી અને અહ'પદયી ઉદ્દત થઈ ગયો નથી, 

શ્વાલીસ વર્ષ કરતાં પણુ ક્ઈકે વધારે વર્ષના અયુભવથી'તમૅ જાણુતા જ ઘ- 

8 % રાજ્યગાદીના ભૂપણુ રૂપ થઇતે રહેવું તે કેટલું વિકટ કામ છે અને 

રજાને લોકના ઉલ્ય માટે કેટલા ખધા દ્રીકરમંદ રહેવું પડે છે પોતાના પુત્ર 

અને વોત્રાતે ડહાપણુ, ન્યાય અતે નેક શાંતિથી રાજ્ય ચલાવવાની ભ* 

લામણુ કરતાં આપણા પૂર્વજ અકભરે કેવા વિયા? જણાવેલા છે અને મીર 

તૈમુરતી ઉત્તમ નોંધ ઉપર કેવું ધ્યાન આપવા ભાટે જણાવેલું છું, તેના 

ઉપર લક્ષું આપે, તે કહે છે કે, જ્યારે # બજાયત રાજને દ કરી 

સૈસુર લેનની પાસે લાવી “મડે કરવામાં આવ્યે! ત્યારે તૈમુર લેત તેના સામે 

પારીને જઇ રહો અને પછી તેના સામે હશો, લૈમુરના હસવાથી બકાય 

તને ઘણે કોષ ચડયો અને તેશે વિજેતા તૈમુરતે કહયું ક, * શભાગ્યના 

વેજયર્મા અતિશે છડી જવું એ સાર નથી, ઈશ્વરની ગતિ ગહન છેં, તેક 

ક્ત તે મતુષ્યતે એકવાર હાથીને હોદે ચઠાવે છેં અતે બીજીવાર તર- 

ગથી પણ્ તુચ્છ કરી નાંખે છે કોણે ન્નણ્યું છે કે કાસ શેં થશે ? આર તું 

વિજેતા થયે! છે અને કાલ ખેડીએ પણુ પડે. * તૈમુરે જવાબ આપ્યો કે, 

“સોને સલતાન માઈ આસાર ૨ લાને ૧૪૦૨ નો જુલાઈની ૨૨ બા 

તારીખ તૈસુરે કેદ પકડી લેપ્ખ'ડતા પાજરામાં પચ હતો અને ૧૪૦૩ ના માર્ચેનો « 

માં તારીખ તે મરણ પામ્યા હૉ શૂંધી એજ પાંજરામાં તેને તૈશુર્ની સામે ન્યાં «ચ 

હાં લઈ જવામા આવતે હતે!. જ 
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*શૈહિક માયાની અર્પિરતા અને વૈચિત્યધી ડું સારી રીતે ન્વણીતો છું; 
અને ધર ન કરે ક દું મારા પડતા શત્રુને અપમાન આપું કે તેના ઉપ- 
ર હસુ" રાજ બઝાયતજી ? ડું તમતે ખે(ટુ લાગડવાને માટે હસ્યો તધી 
પરંતુ મારા અતે તમારા ખેઉના મેડોળપણાપર વિચારોની પરપરા મારા 
મનમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી તેથી સહસાજ હસવું આવી ગયું. એક આંખ ફૂટી 
જવાથી અનાલેડય થયેલ્રા તમારા ચહેરા સામે નેર્તા મતે મારા દસ પૈ- 
ગુત્નના તિચાર આવ્યા અને અ વિચારમાં અનેક તર્ક'વિતર્ડ થતાં દ!સ્ય 
ચયું. મતમાં ને મતમાં મે' મારા મનને પૂછયું કે, 'રાન્ય ચકમાં સેનું તે 

શું હરે કે સેથી રાત્તએ અગાધારણુ ન્વાત્મમાની થઈ નતય છે, યારે 
આવા અભ્ાગ્ય મૃત્યુંતે રૂપરંગતો આપનાર તો સર્વ નિય'તા પરમેશર 
એક જ છે.? 

*અભિરૃહ્િની યોજતાઓ કરવી અતે અમલમાં આણુવી તથા રાતન્યના 
રમ્ય અને સલામતીને માટે ધણાં જ અગ્રસનાં કામોમાં ઓછું લક્ષ આપવું 
અને યોડ વખત મારે કામમાં ગાળવો જેઈએ, એમ તમાર્ડ્ ધારતું હોય ગું 
મતેલાગે છે. એક મહાન્ રાતના રાઝ્યની ષતિટ્ટા મેળવવાની ૬ચ્છાવાળે। હું 
તે માન્ય કરવ નથી અને ને ઠાલના રાજ્યતે વધારી તેની હદ સાચવીને 

બેસી રડું તો તેષ્રી દું આપણા મૂળ પુસ્યના તામતે લાચ્છત લગાડનારા 

ના કહૈતરાઉ ? મેં મારા સૈન્યોતે દક્ષિયુ અતે બંગાળમાં ઉપયુક્ત રાખ્યાં છે, 
ને તેથી હું કઈ અકીર્તિકર કામ ફરતો ટે'ઉં એમ મને લાગતું નથી. 

હું તમને યાદ આપવાની ૨ લઉછું કે મોટા વિજેતાએ હમેશાં મોટા 

શાન્ત હોતા નથી. ચુણુથી રાન્ન પષ્યાત થાય છે, છીતથી નહિ, અયદટિત 
અને જગલી રીતે દુતિયાંતી અનેક પન્નગતે જતનારાએ થોડા જ વર્ષમાં 

પાયમાક્ષ થઈ ગયા છે. «? રાશ્નની ષૉતાની છતેલી પશ્તને યથા યોગ્ય ન્યાય 

મળે છે તેજ શાશન ખરૂ નેતા મોટે રાશન છે * વગરે તમરે, આ પત્રને! 
આગધલ્યો ભાગ મારા ત્તેવામાં આવ્યો નથી. 

અશ્ીર જમાલને વૃતાંત, 
હવે દું મસિદ્ટ અમીર જમાલતા સંબધે લખું છું. શાદન્નદાઓના 

ક્લદનો અંત આવ્યા પછી ગતે ડેવાં કામ ગોંપવામાં નાવ્યાં દતાં અને 

છે4ટ તે કેવી રીતે અતે કવી સ્થિત્તિમાં આ દનિયાંમાંઘી પેઃતાની યશસ્વી 
કાર્યદક્ષતાને બધ કરી ચાલી ગયો તે ક્ટીથ દારાના પ્રસંગમાં પેવે ની 
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જીવણુખાન પદાણુ જેવી રીતે વત્યી ઘતો અને સુલેમાન સિકોડના સબ” 

ધમાં શ્રીનગરતે રાજા જેમ વિશ્વાસધાતથી માયે ગયે! હતો તેમ અમીર જ- 

શાલ સુલતાન સુક્રાના સંબંધમાં વહ્યો નહિ, પરંતુ તેની ડું લઈ તેશે તેને 

નશાઠી મૂકયો અતે બંમાળ : પ્રાન્ત સર કમી. એક ચતુર અને ચર 

વીર સેનાપતિતે ઘટે તેવી રીતથી તેશે બંગાળ નેવા સમહ રેશને જતી 

લીધો અને સુઝાતે પક્ડવાને નીચ છળ કપદની બાજી રમ્યો નહિ; 

ને કે તેણે તેતે દરીઆના કિતારા ઉપર હાંકી કાહે! અને છેવટ દેશ પણુ 

છોડાવો હતો. આ પ્રમાણે યયા પછી અમીર જમાલે એક ખોન્નને પત્ર 

આપી ઓરંગઝેળની હજીરમાં મોકલ્યો અતે એજ ખોજાની સાયે પોતાના 

મુટુમ્ભને બંગાળ મોકલી દેવા માટે વિનતિ કરી. તેણે ઔરંગઝેબને લખ્યું 

%, “સદ્સાગ્યે હવે લડાઇ્તા અંત આવી ગયો છે અતે અવરધા આવતાં 

હવે ડું નિર્બળ અને કલાત્ત થઈ ગયો છું એટલે મને સંપૂર્ણું ખાતરી છે 

* માર બાકી રહેલા દિવિસો મને મારા કુટુમ્બ પરિવારની સાથે સુ- 

એમાં ગાળવા દેવાની રન આપતાં તમે આનાકાની કરશે નહિ.? પરતુ 

ઔરગઝેમ આ ચતુર રાજ્યતીતિસુની ઈચ્છા તરત પામી ગયે. તેતે એ- 

મ લાગ્યું કે, “ નો અમીરના દીકરા મહમ્મદ અમીરખાનતે બગાળે 

સોકલીશું તો તેના પિતા-અમીર જમાલ બંગાળની ન્તૂદીજ સ્વતંત્ર રાજ્ય 

સત્તા ધારણુ કરશે.' તેને ખાતરી હતી કે અમીર કઈ જેવો તેવો માણુસ 

નથી. તે ખુડ્ડિશાળી, સાહસિક, શરવીર અને ધનાઢય છે. વળી તે હાલ જય 

પામેલા સેન્યતો સેતાધિપતિ હતે. તેના સૈનિક તેનાધી ભય પામતા અને તે- 

નાપર પ્રીતિ-રાખતા, અને હિ'દુસ્તાનમાંના ઉત્તમોત્તમ મદેશનેો તે સ્વા- 

મિ હતે! ગાવળકૉંડાની જે અટ્પટમાં તે પડયો હતો તેમાં તેતા આમી 

ઉત્સાહ તથા હિંમતી શક્તિ સિદ્ધ થયેલાં છે, અને તેતે એમદમ તેની 

માગણી નને ના પાડવામાં આવી તો તેવું પરિણામ ભર્યકર આવશે. આમ 

વિચાર કરી આ વખતે પણુ ઔરગઝેક ધણાજ ડકાપણુ અને દીધદ- 

દિયી વતી. તેલ અમીરતી ખેમમ તેની પુત્રા અને તેતા પુત્રનાં છોકરાંને 

ખૂગાળે મોકલ્યાં, પાદશાહ પોતાના પિયજતને જે મોદાર્માં મોડું માન આ- 

પીશ તે માન એટલે કે મીર-ઉલ-ઉમરાવની પદવી તેણે તેને આપી 

અને તેના પુત્ર મહમ્મદ અમીરખાનને દસ્બારમાં ખીન્ન કે ત્રીજા દરજળની 

નડા બક્ષીની પદવી આપી. આ પદવી એવી છે કે તે ગમધિકારી રાજધી 



૨૬૮ અર્તિયર્તો પવાસ. 

ટૂર રદી રાતે! તથી, ફદી દૂર જય તોપણું એટલે બધો તે. તહિજ, બક્ષી- 
શ દરબારમાં જ રહેવું ન્નેઇએ એવો તિયમ છે વળી અમીર્ જમાલને પણુ 
તેશે તેજ વખતે બંગાળની સુબેદારી આપી. * 

આસામ ઉપર્ સ્વારી# 
1 $ પોતાની ધારણા ખર આવતાં અમીરને પણુ એમ લાગ્યું કે પાદરા- 

ઇતે ગુસ્સે કર્યા સિવાય શાઠેજાદાને માટે ખીછ માગણી યઈ રાકશે તહિ. 
તેશું પછી ડહાપખુથી એજ રત્તો લીધો કે પાદશાહે તેતા ઉપર જે 
ઉપકાર કર્યા હતા તેતો આભાર માત્યો. મા પ્રમાણે બરોબર બાર મહિના 
થાલ્મા પછી પાદશાહે ગ્ાસામતા બળવાન અને ધ્તાઢમ રા'ન ઉપર 

સવારી કરવાનું કામ અમીર જમાલને સૌંપ્યું. બંમાળી ઉપસાગરના કાંઠાપર 

હાકાતી ઉત્તરે આસામ દેરા આવેલો છે. આ ર્ીતે અમીરને એં સ્વારણું 
કામ સોપવાતું ખરૂં કારણુ તો એ હતું કે, રાજ્ય લોનની ચરવીર્ ઘણુ કાળ 
રાત ભેશી શક્તો નથી અતે જે તેતે દૂર દેશાવરોની લડાઇશાથી વિમુખ 
રાખ્યે! હોધ તો તે ચંદ્ર અંદરના ભાગમાં અધાતૂ રાજ્યમાં ખઠપઠ ઉભ્મી 
કરે છે એવી એતે ભીતિ રહેતી ઇતી. પી 

આવી એક સ્વારીના વિચાર આણી 'તરદ અમીરના મનમાં પણુ ધણા 

કાળથી ધોળાયાં કરતા હતા. તેતે એવી આશા હતી કે ઉકત સ્વારીધી વૈ 
થીનનીસરડદ સધી જ્ધ ર8શે અને એમ થશે તે! તેને અનન્ય કીર્તિ 

મળશે, આવી અમર કોર્તિ મેળવવાનો તેતે ભાવ હતે, ઔરગઝેમના સંદિસિ 
વાહને અમીર આવી સ્વારીતે માટે સન્ટ# «ણાયો, ને ટશ છતવાતો 

દતે] યાં થઇને આવતી બહ્મપત્ર એલંગી પેડાજ દ્વિસરમાં અમીરતું 
સૈન્ય ઢાકે જઈ પહોગ્યું. અમીર અતે તેનું સત્ય નદીતે ઈક્ષાનખુણે ચાર્લ્યુ 
તૈ ઢાકાથી સો માઇલ ટૂર આવેલા અતે બ'ગાળના સુખા પાસેધી આસા 
મના રાશ છીતવી લીવેશા ' ઓઝા? ના કિણા આમળ આવી પદોગ્યું. 

એઝા ઉપર્ ઘેરે! ધાથધા અતે એક પખવાડીખાની અંદર્ તેતે સર્ કર્ડું, અ! 
સામતા મૂવકની કુંત્રી રપ નાકા જેવા સમદર નમર્ તરફ પછી અમીરે કુચ 
કરવા માંડી અતે અડાવીસ દહાડે તે યાં પહેચ્વો, સાં રાળ્ન અતે અમીર 

વશ્ચે લડાઈ થઈ, રાન હાવી અને મમદર્થી ૪૦ માઇલ #ર આવેલા પે. 

તાના રાક્ય નગર “ગાર્ગ્રોત' તરક નાશી ગમે. #૪માલે ઉત્માહ શેર ને- 
શ્મામાં તેની પઠ પકી «તી તેથી રાશન રાથ્ય નમરમાં #ઈ સાં કિકે 
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બંદી કરી શક્યો નહિ, કારણુ કે વખત ઘણો થોડો રહ્યો હતે, અમીર પુંઠે 

લાગેલો હતો તેથી પછી તે લાસાના રાન્ય તરક પર્વતોમાં નાશી ગયે!. 

સમદર્ અને ગારગોન લૂંદેવાતી સીપાઇએને પરવાનગી મળી. ગાર- 

ગ્રાનમાંથી અમીરને પુષ્કળ ધન મળ્યું. ગારગોન નગર મોટું અને સારી 

ખાંધણીનું શહેર છે, સાં વેપાર સારા ત્રાલે છે અતે અિયોના સૈૌંદર્યતે માટે 

તે નગર ખદુજ પ્રસિદ્ધ છે. 

હમેશના કરતાં કઇક વહેલો વરસાદ ચવાથી પછી અમીર જમાલ તે 

રાજાની પાછળ જઈન્શકયો નહિ. આસામની ઉત્તરતા મદેરામાં બડુજ વરસાદ 

વરસે છે. એક નાનું ગામ પણુ સારી ઉંચી ટેકરી ઉપર બાંધેલું હોય છે. આ 

વખતમાં રાજાએ આખા દેશને સાષ્ કરી નાંખ્યો અને અમીરના પડાવની 

આસપાસનાં રાર અતે બીન દાણાપાર્ણી એટલાં બધાં ધદાડી નાંખ્યાં કે 

વરસાદ રહી ગયે, ચોમાસુ પૂર્ થયું તોપણુ લસ્કર ખાનપાનની વિદબ- 

નાર્માથી મુક્ત ચયું નહિ. અમીરની પાસે યૈસો તો ઘણાય શેગા કરેલે 

હતો, પરતુ આ દુઃખમાં તે કઈ કામ આવ્યા નહિ. અમીરતે આગળ તે- 

મજ પાછળ ક્રરવું ધણું મુસ્કેલ માલૂમ પડયું. આગળ વધાય તેમ નહેું 

કારણુ કે સામે મે!ટા પર્વતો કોટની માકક આવી રહેલા હતા અને પાણી, 

ઉંડા કાલ્વ, ખને સમદર જવાના રસ્તાપરના ખાંધ તોડી નાંખવાને માટે 

કરી રાખેલી રાજની ગોડવણેને લીધે પાછુ વળાય તેમ પણુ નહેતું. ચો- 

સાસા ભર સઆ કારણોને લીધે અમીરને છાવણી છે[ડીતે જવાતું બન્યું નહિ 

અતે સુષ્ઠીત્રકતુ આવતાં એટલે શરદત્રડતુ આવી યારે તેનાં માણુસ ખા- 

ન પાનની હેરાનગીથી એટલાં ખધાં નરમ પડી ગયેલાં તેને લાગ્યાં કે ન 

પૂછ્ઠા વાત, આથી અમીર જમાલે આસામ જીતવાનો વિચાર છેડી દીધો, 

અમીરથી ઓછી ખુદ્ધિવાળા નાયકના હાથ તળે તે સૈન્ય બંગાળમાં પાછુ 

અવી શકત નહિ. 'ખાધાની તૈગી ધણી પડતી હતી, અને હજી સકો 

અને નાડા કાદવ એટલે બધે હતો કૅ ફ્રોજ સત્વર કુચ કરી શકતી નહિ. 

નળની પાઠળ કળિયુગતી માકક સુંઠ લઈ ચાલ્યો આવતો હતો મ- 

શતુ અમીર જમાક્ે તેની હમેશની રીત પ્રમાણે એવા ચાતુર્યથી પોતાના 

લસ્કરતે ચલાન્યું કે જેથી તેતે અસત ખ્યાતિ મળી. તે પુષ્કળ દોલત લ- 

૪ સહિ સલામત બંગાળમાં પાછો આવ્યો. 

જપ 



કી 

૧૩૦ ખર્નિયર્તો પ્રવાસ, 
વ 

પાછા ફરતાં અમીરે આવતે વર્ષ આસામ ઉપર સવારી કરવાની ઉમે- 
«ઘો ઓનાતો કિલ્ષો સમરાવી દીધો અને લાં યાર્ણું રાખ્યું, પરછુ ૬હ્દાવ- 
રષાતે લીધે જીણું થઈ ગયેયું શરીર તે આવો દુઃસક શ્રગ કેદી વાર છી 
રવી શકે ? તે અને તેના સૈનિકો કઈ લોહોડાં લાકડાંતા નહોતા. બંગાળમાં 

-બાવર્તા વાત જ આખા લસ્કરને તેમ અમૌર જમાલને અત્િસારને રાગ 

લાગુ પડયો. એ રેમ છેવટ દક્ષિણુની હીરાની ખાણાના ધણી, ઔરગગ્રેયતી 

મુછના વાળ અતે મહા ચતુર સેનાધિપતિને આ હ્યાણુભંચુર સંસારમાંથી 
સદાને માટે લઈ ગયે(* ા 

તૈતા મરણુઘી જેવી ધારી શકામ તેવી જ દુ:ખદ લોગણી આખા હિન 
ડુસ્તાનમાં સફતે થઈ, એનું મરણુ ગાંભળી ઘણા રાન્યનીતિતૃ અને 
હાલા માણુસોના મુખમાંથી એવો ઉદ્ગાર નીકળ્યો હતો કે, “ હવે જ 
ઔરગઝેબતે બગાળને! ધણી કહીં શકાશે.” અમીર જમાતે પોતાતા 
ઉપર્ ચડાવેલા આભારતો ણુ અતે સુશુસ છતાં પણુ અએરગઝેમતે તેની 

સત્તા અતે માનસિક બુદ્ધિ બળતે લીધે તિરતતર ભયાર્તે રહેતું પટનું તતું. 
તેના મરણુથી તે વધારે દિલગીર થયે! નડિ. મહમ્મદ અપ્રીરખાત- 
ને તેણું “રમાં કયું કે, “ તને તારા પ્રિય પિતાતેો શોક મામ છે. તું 
રક &૨ છે તેમજ રું પણુ મારા એક બળવાન અને ભયેડર મિત્રનો સેક 
કડું છું.' આમ કલા છતાં ઔરંગઝેબ મથમ્મદ ખાન પતે વાત્સલ્ય પ્રેમધી 
અને ઝૌકાર્મધી વે, “ મતે ત્તું હવેં તારા પિતા તુશ્ય ગણને દું તનેતે- 
વીજ રીતે પાળીશ ' એમ એશે ગએ જુવાતને ખાનરીથી કહ્યું અને તેતે! 

ષમાર ઘટાડી નાંખવાતે ત'ય અમીરની તેલત કગજે ડરી લેરાતે બદવે 
તેના પુત્ર મથમ્મદ ખાનને વડા બક્ષીના છેં'દા ઉપર રહેવા દઈ તેના પગા- 
રર્માં માસિક એક ૬ર રૂપિઆને! વધારો કરી આપ્યો, વળી તેને તેના 

પિતાની સઘળી માલ મિત્ટકતતો વારસ બતાવ્યે. 
ગાઈસ્તખાન. 

હવે આપલે ઔરંગઝેબના મામાં સાઇસ્તખાતતાં સતપ લખીટું, કેં 

આગળ કશું છે તેમ તે તૈતા વાકચાતુર્વથી અને છળકપરની બાછપી તૈના 
ભાતેજની મોગ્યનાએ પહેગ્યો હતે. કઃશતઈની ભાઈ પછી *્યારે ઓર- 

“કમર જમાત ફયોલદ્ારકા ખોજરપુરે ગામમાં તાન્3 મતે શેપ મેદ 
મય પામ્ધો «તે! 



મુખ્ય મુખ્ય ખનાવે, "૧૩૧ 

ગઝેળ સુલતાન સઝાની સામે લડવાને ગયો યારે તેતે આમાતે સબો ની- 
મવામાં આવ્યો થતો, એ તો આગળ આપણે જણાવી ગયા છીએ. પછી 

તેને દક્ષિગુતા સુખા અતે સાના સૈન્યતો સેતાધિપતિ નીમવામાં આવ્યો 
ડતો. અમીર જમાલતા મરણુથો તેતે ખગાળતા સળાતી પદવી આપવામાં 

આવી અતે સોતા સૈન્મતો અધિકાર મળ્યો. જમાલના મરણુધી ખાલી ૫* 

રેલી મીર-ઉલ-ઉમરાવની પદવી પણુ એતે એનાયત કરવામાં આવી, 
ખગાળમાં આવ્યા પછી તેણું ઝેક ઘણુંજ મરાપ્રદ મોડું કામ માચે 

ઉદવ્યું જે ડામ તેતા પહેલાંના સળાતે સઝયું પણુ નહોતું. આ કામથી 

તેના માતમાં ઘણે વધારો થયો. આ એના, મહા કામની ખઆખતધી આજ 

સૂધી અંધારાર્માં રહેલી બંગાળ અતે આરાકાનની ઘણીક નણુવા નેમ અતે 

લક્ષમાં લેવા યોગ્ય બાબતો! ઉપર અજવાળું પડશે એમ લાગે 'છે, શાઇ- 

સ્તખાને કરવી ધારેલી ચઢાઇતું સ્વરૂપ સમજવાતે અને બગાળાના ઉપસ[- 

ગરમાં આવેલા ટાપુએમાં ખતેલા બનાવોને! કઈક ખ્યાલ આપે એવું ૬- 
ર્શન થવાને માટે અત્ર જણાવવાની જરૂર છે કે, આરહાન અથવા શૌગતનું 

રાજ્ય ઘણેખરે ભાગે દુનિયાંતા ન્તૂદા જૂદા દેશોમાંથી આવીતે ભર્ાયલા સં- 

કર્ જતિન? ઉશ્ચિયન, કેઈ ફેત્ચ, અને ધણાક પો[ટુંગીઝ વોક તથા ખી- 
શતી ગુલામાથી વસેલું છે. ગોવા, સીલેન, કોચીન, મલાકા અને ખીર 
જૂતાં પૉર્ઠુંગીઝ લોક્નાં પરમણામાંથી નાશી છૂટેલા લુચ્ચા લકંગાએતે। આ 
ટાપુ આમ્રય સ્યાન હતે.. જેણે કઈ મોરો ગુન્ડો કરેલો હોય, બે તરણું ખા- 

યડીએ પરણેલો હોય અથવા જે ષોતાના રાવ્યસ્થાન મકમાંથી નાશી આન 

યેલો હોય તેને ત્યાં સારા આવકાર મળતો હતો.આ લેકે માત્ર નામના જ 
ખીસ્તી હતા. એક બીળતે ઝેર દઈ મારી નાંખવા, વા કાપી નાંખવામાં 
દયા રવી નહિ, દુછ્ટ વર્તણુક ચાલવું એજ એમની જીદગી નતેગવવાની મુ- 

અચ રીત ઘતી. તેએ ધણીવાર પોતાના પાદરીએને પણુ કતલ કરી નાં- 

ખતા અતે પાદરીએ પણુ ખૂતીએ નેવાજ સ્વભાવના, એમનામાથી 

'મતા હતા. 

આરાકાનનો રન મોગલ પાદશાડથી તિર્તતર ભયભીત રહેતે 

હતે! એદલે તેણે ચીતાગાંગ તરક કેટલીક જમીન આપીને યાં આવા 
ડટ પરદેશીએતે પોતાની સરડદનું રક્ષણ કરવાતા આશયથી વસવા 

રીધા હતા, રાજાનો તેમના ઉપર દાબ ફિવા અકરા નદિ વાથી આ 



યૃફર્ ખર્નિમર્તો મવાસ. 

અઆૂતીએા લૂંટફાટ અતે ચાંચિયાતો ધધો લઇ બેઠા હતા, આ લોડો તાતી 
'અને હળયી હોડીએમાં દરિયા કતાર ફરતા અતે ગ'ાાના વિભક્ત સુખ- 
પ્રવાહામી પડેલા પ્ટાપુસ્રામાં તથા જમોન ઉપર પણુ ત્રા્રીસ , ચા્ીસ 

માધલિ સધી ન્યારે બનળર ભરાતાં હોય સારે કિવા લમ સમારંભ 
વખતે અથવા તેવીજ નનતના બીન્ન કોઇ ઉત્સવના પસંગે ગરીન અને 
તાલેવત લોક ઉપર ટૂટી પડતા અને તેમને લૂટી જતા હતા. આ ચાંચિયાઓ 

જે તેમતા હાથમાં આવે તેમને સુલામ કરી લઈ જતા અતે ન વહત 
થઈ શકે તેવી જંગમ વસ્તુઓને આગ લગાડી મોરી ખુવારી કરતા દતા. 

ખા કારણુથી જ આપણે ગમાના સુખ ષદેય ઉપર આવેલા સાર સારા 
ફૂળદ્ઠુપ ખેરા જે પૂર્વે ગીચ વસ્તીવાળા છતાં દાલ તદન ઉ થઇ જઇ 

વ્યા અતે બાન્ન' દ્રાડીખાનારાં પ્રાણીઓના થર રૂપ થઇ પડેલા જોઈએ 

૪ીએ, # 
આ પરમાણે ટેવાયલા રાવાથી તેમની ગુક્ષામો પ્રતિવતંણુક ઘણી કર 

હલી, તેએ જે રેશના ઉપર ડુટી પડતા કતા તેમાંથી ધણુંખર ઘરડા મા 

ણુસો તેમતે ઠાથે પકડતા હતા. જીવાત માણુસો! નાથી છુટતા તે પાણ 

ગુલામ ચપેર્લા પોતાનાં માખાપના છુઢકાને માટે ચાંચિયા “લોકને મોતા 
ભાગ્યા પૈસા આપતા હતા. આમ છતાં જે સડ્િતિવાન માણુસ હોય અને 

અપે નહિ તેને તેએદ પોતાની ચાકરીમાં રાખતા અને પોતાના જેવા નરા 

શ્ધામાં અને ખૂનામરક કરવાના કામમાં દેળવતા હતા અથવા ગોવા, 

સીન આરસેનથોમ વગરે સ્થમામાં 'લ૪ જઇ વેચી શારતા હતા, 

૦ આ લૅખ સુન્દર વતનો સંતંધમાં છે. ૧૭૭૦ માં કડ્ાડેદ રેનેહ્સના ન- 
કારમાં એ ભાગ ચીતરવામાં આવ્યો! દતે।. સુદર વનને! પ્રરેરા પહેલાં ધણે।” વરતી 
વાળે “અને વનસ્પતિ પૂર્ણ હત્તો પરતુ પાછળથી ઉપર ઠલા તેવા ડિશ્વિયન ખનીઓષો 
€૦૮ડ થઈ ગયો છે.એ પ્રદેરા ઉડ થવામાં વળી ગગાના પ્રવાહતી વારવાર બદલા- 
તી પ્રવાહ પ્રકૃતિપણુ એક કારણુ છે. હાલ ( સોવિસ “રગણાંઝ) નામતા રાત્ત્યકીયે 
વિભાગમાં સુન્દર વત આવેલં છે. સુંબાઈની'પોર્ઢ કેનિગ એન્ડલેન્ડ ઈસ્પુવમેન્ટ'કંપની 
બે પ્રદેશને સુધારે છે. મારી તોકરૌના પ્રસગે ટુ થા ગચેલો વારે સેં સુન્દર વનને 
નૈયેલું જે પરથી પણુ છું કર્હા ચકુંધુ કે એ પ્રદેશ કોઈવાર વરતીવાળે। અને આનાંદ 
હરો. 'નલત્રોરા” નામના એક ટાપુ તરફ «તાં મેં એક ૨૯ડ ટાપુમાં પ્રાચીન પદ્ધતિ 
એ ખાંધેયું શિવાલય નતેયુ" હતું સ્ટીમ બાટમાંથો ઉતરી તેને સેવાને વિચાર કવી ધ* 
ફેં'તુ તપાસ કરાવતા અ“દર નાય હતે અને મારી પાસે હુથીઆર અંધ માણસ નહાતાં 
તપી અ'દરતી બાંધણી જેવાતો અવાર મન્વેદ નહોતો. 

# 
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ખગાળમોં આવેલા હુગલી સસઘાનના પાટુંગીઝો પણુ આ દુભીગ્ય રાનામોને 

અરીદ કરવાર્મા આશમતા નહિ આ દઇ અને ત્રાસજનક ધધો તેએ! 

ઝ્રિશાની પાતીરસ ભૂસિર ઉપર ચનાવતા હતા ચાંચિયા લોક એક 

સેકમાં સમજને પોૉર્ટુગીકના આવતા સધી યોભ્યા એટતે તેમણે સોઘે ભાવે 

બ્ધો વકરો ખરોદી લીધો પોર્ટુંગીઝના પછી આવનારા ખીજ યુરોપિમનો 

ઝએ પણુ આ દૃષ્ટ ધધામા હાય નાખ્યો હતે! એમ કહેવુ એ પણુ શરમ 

ભરેલુ છે વળી તેએ! પોતાના દુછ ધધાના બચાવમાં એમ બતાવતા હતા કે 

પાદરીએ! દશ વર્ષમાં જેટલા માણુસોને વટલાવતા નથી તેટલા માણુસોતે 

તેએ એક વર્ષમાં વટતાવે છે આપશા પવિત્ર ખ્રિસ્વીધયેતે આ લોકો આવે 

દુટ બહાને વગાવે છે એ શુ એણુ ધિકારને પાત્ર છે ૬ 

ગૌરગકેમના દાદા જહાંગીર પાદસાઠના વખતમાં પાડુંગીઝ લેકાએ 

હુગલીમા વસાયત કમી છતો એ પાદશાઠને ખ્રિસ્તીઓને માટે નઠારા મત 

નરુતો તેમજ તે ખ્રિસ્તીઓના વેપારથી પોતાના લોકતે મોરો લાભ થવાની 

આશા રાખતો હતો. નગા આવીને વસેલાઞા પણુ માચિયાઓનતા જીલમથી 

બ્ગાળી ઉપસાગરને વિમુક્ત રાખવાતુ માન્ય કરતા હતા 

જદાગીરતા કરતાં શાહજહાન કઇક વધારે આસ્તીક મોહમેદન હતે 

તેણે હગનીના પોરટુંગીઝાની સુલાકાત લઇ સારી શિકર્ત “આપી હતી આ 

શકાનના લૂટાર્ઓને ઉત્તેજન આપનાથી તયા નોગલ રાયની પ્રનમાના 

ગુલામાતે છોડી મૂકવાની ના પાડયાયી હુગલીના પોર્ટુગીઝો ઉપર શાહજડ્વાન 

રીસે શરાષા હતો પ્રધમ તેણે તેમને ધમકી આપી ઘણા નાંણા દડ તરીક 

માગ્મા પણુ જ્યારે તેઓ એકના ખે ન ચયા ત્યારે તેણે હુગલી ઉપર હલ્તો 

કમી અને રાહેરને કબજે કરી લઇ તેમાના સધળા પાર્ટુગીઝોને ગુલામ મરી 

આપશ્રા મોકની દેવાતો હુષ્મ કયી 

અવાર્ચીન કાળના પ્રતિઠાસમાં આ લોકના ઉપર પડેલું દુ ખ અપાર ૬તુ 

અનેતે કોઉ સાથે સરખાવાય તેવુ નહેતુ અયવા બાખીલોનના કેદીઓના ૬ુ ખને 

ઘણું મળતુ હતુ એમ કહેતાય બૈયા છોકરા અતે સાધુ સત સર્વેતે સમાન 

રતે દુઃખ દેવામાં આવ્યુ, બધાને એકજ અસ્રે મુડવામા અને પરણેલી 

અતે કુવારી સઘળી રૂપાળી આ્રીઓઆને જનાનામાં દાખત કરી દીધી આ 

ઘ્રેડ અતે વાડવા રૂપાળી હોય તેતે ઉમરાવોમાં વહેંચો દીધી નાનાં છોકરા 

હતા તેમતે સનત કરાવી દીધી તયા કેઠલાકતે જનાનામા નેકર રાખી દીધા 
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અને મોથ માયુસોતે ને તેએ ખિરતી ધર્મ નેડી સુસલમાત ન થાય તો 
હાથીના પમતગે નાંખી કયરાવી નાંખવા માંડયા. આટવી બધી સખતાઈ 

છતાં પણ્ કેટલાક સાધુએ પોતાતા ધર્મતે વળગી રજા જેમને પાછળથી 
જેસ્યુદ અતે ખીત્ત મોભાદાર પાદરીઓનત વમસગથી અતે લાંચ આપી છૂટા 

કરી ગોવે મોકલી દેવામાં આવ્યા. અ ખિસ્તી સાધુઓને છેડાવનાર આધ્રાના 
પાદરીએએ એમાં વેચેદ અને મિત્રતો વમવશીવે! કામે લગાડયો હતે!. 

હુમ્લીવાળજ બનાવની પૂર્વી પ્યુ ખિશ્તીએદ શકન દાપમાંથી, 
બચી ગયા નેતા. જથાંગીરતા વખતમાં લાદેર અતે આગ્રામાં ખાંધેલાં 

ખે મોર્દા ખોસ્તો દેવગોને તેણે «મીન દોસ્ત કરાવી નાંખ્યાં હતાં. એ બેઉ 
રેવા ઉપર મોટા અતે ઉંચા ઘુંમઠ તથા આખા રોહેરમાં સંભળાય તેવા 
ઘેટ બાંધેલા હતા. 

શાહાજહાને હુયાથી સર કર્યું તેની પહેલાં થોડાજ વખત ઉપર્ ચાંચિઅ- 

એએ ગોવાની સરકારનેઆરાકાન લઇ લેવાની માગણી કરી હતી. ચાંચિઆએ 

ત્તા ઉપરિ ખાક્તીયવકેનશેલ્ત્ર એટલો બધો બળવાત અને પ્રચિદ્ર હતો કૈ 
આરાકાનના રાજતી પુમી સાથે તે પરશ્યે! હતે!. ગોવાતે! ગવર્તેર ધશ 

શગરૂર હતે, તેગ અ માગણી કાને ધરી નહિ અને તેને એમ પણુ લાગ્યું 
%, એવા એક સામાન્ય દેરાવિભામને માટે પોર્ટુગાવતો શાન્ત એક નીચ 
માણુસતા આભાર નીચે ન્તય એ પણ સાર્ નહિ. ન્નપાન,પેચુ, છથિયોપીઆ 

અને ખબીત્ત ભાગોમાં રહેતા પૉર્ટુગીકેની વર્તણુંક જતાં આમાં કઈ નવાઇ 

પામવા જૈડું નથી. હિંદુસ્તાન અને બીન્ન ભાગોમાંથી તેમની સત્તા નિર્મૂળ 
થઇ ગઇ તે તેમનાં દુછ્ઠ કામોઘી ય# એમ ખુલ્લું ડહી શકાય તેમ છે; 

અથવા તેએ ખગ અતકરણુથી માન્ય રાખે છે તેતર તેમનાપર દેવની? 

અપ્રીતિ થઇ હતી. પર્વે તેમનું નામ ગત્તાવાળામાં ઝુખ્ય હતું, હિ દસ્તાનના 

દક સન્્મએ! તેમની મૈની ઇસ્છતા દતા? અને ઉત્સાઠ, ઉદારતા, ધમેએેઝીત 

ધનબાકુલ્ય અતે તેમતી ઉત્તમ યોજનાએ! માટે પાર્ટૂગીઝા વખાણુતા હતા. 

પરંતુ તે વખતના પોર્ડુગીઝો આજના પૉર્ડુગીઝોનાદ નવા નધરા નહોતા. 
હાલના પોટુંગીજ્રો દરેક જ્નનનાં વસતોમાં પડેલા અને નીચી #્તતની ઇક્ક- 
બામ! પડેલા છે. 

ગંગાના મુખ્મ €પર્ ઘણીજ અગસની જમાં ઉપર આવેલેદ સનટદોપ 
નામતેો ટાપુ આ વખતે પોર્ટુગીક્રોએ પેઃતાને કળજે કરેલો! છતે, એક પા" 
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દરીએ ઇશ્વર જણે કે કેવીએ રીતે આ દ્દોપના સુબાતું કારલ કહાડી ઘષાં 

વર્ષ સૂધી નિષ્કંદક રાજ્ય કર્યું ઇતું. 

આ લેકે! પણુ ચાંચિયાતે ધંધો કરતા હતા સુલતાન સુઝાને આરાકાન 

લઈ જવા માટે તેમણે પોતાની સાડીઓ ઢાકે મોકલી હતી. આ લોકોએ 

સુલતાન સુઝાની કેટલીક ષેડીઓ ઉઘાડીને તેમાંથી ઉંચી #ીમ્મતતું જવાી' 

ચોરી લીધું હતુ. ઘણા કિમ્મતી હીરાએ તેમણે આરાકાનમાં જુજ ક્િમ્મતે 

તથી ખાધા હતા. ડચ અને ખીન્ત લોકોએ “આ હીરા તો! નરમ છે અને 

નને તે કઠણુ હોય તે! વધારે મૂક ઉપજે પણુ નર્મ છે એટલે અમે
 ચું કરીએ' 

ઞએમ સમજવી ચોડી કિમ્મતમાં પડાવી લીધા હતા. જ 

આશકાનમાં વસતા આવા દૂણ શ્રાંચિયા લોકોથી મોગલ પાદશાહનો 

રાજ્યને વારંવાર હરકત થતી હતી અતે ગએ અવિશ્રાંત ખટપટે તેતું લક્ષ 

એેચાયું થતું. બંગાળની સરહદ ઉવર એલેકોને પાપે તેને મોડું ભૂમિ લશ્કર અતે 

દરિયાઇ લશ્કર રાખવું પડતું હતું. આટલી સાવધાની છનાં પણુ ચાંચિયા 

તેને રડતા હતા. તેઓએ એટલા બધા હિમ્મતી યઇ ગયા હતા કૃ ચાર 

જડીયોથી મોગલની ધણી છોડીઓતે દદાવી કહાડી ડુબાડી દેતા કિવા 

પકડી લેતા હતા. 

જંગલી અતે કૂર ચાંચિયા લોકોના જીલમમાંથી બંગાળ દેશને છોણડવવા 

મારે,જ એ દૈશની સુખાગીરી મળતાં શાઇસ્તખાતે આરાકાન ઉપર્ ચડાઇ 

કરવાનો પરાદે! રાખ્યો હતો. વળી એ ચડાઇના વિષે ખીન્ને એવો પણુ 

મત છે કે, શાહસ્તખાન આરાકાનના રાજને તેણે સુલતાત સુઝા અને 

તેના કુટુમ્બ પ્રત્યે વાપરેલા જીલમની શિક્ષા આપી આસપાસના ખીન્ન* 

રજાઓમાં દાખલો! ખેસાડવા માગતો હતો, કારણુ કે એરમઝેગતો એવો 

દૃઢવિચાર તે! કે ગમે તેવી સ્થિતિમાં અને હાલતમાં પણુ પાદશાહી કુટુમ્બના 

માણુસ સાથે જે રાઇ અયોગ્ય રીતે વરત્યો। હોય તેનું વેર લેવાવું જ જનેઇએ. 

શાઇસ્તખાને ભપાટાબંધ કેક એકડી કરો પરતું ચાંચિયા લોકનું બળ 

દરિયાર્માં ઘર્ણું હોવાથી તે નદી નાળાં વાળા પ્રદેશમાં યઇને પોતાનું સૈન્ય 

સેહેલથી આરાકાન લઇ જાય તેમ નહોતુ. આ ઉપરથી શાઇસ્તખાતે ડચ 

લોકને પોતાની સાથે મેળવી લેવાને વિચાર કરી એક દૂતને અમુક સરતો 

એ આરાકાનર્તું રાજ્ય ખેઉ વચ્ચે વહેચી લેવાનું રાખી બટેવીના ડય 

સંસ્થાનના ઉપરીની પાસે મોકલ્યો. ઓર્મજનેદ ટાપુ હસ્તગત કરવા માટે 



૧૩૫ * અર્નિયરને! પ્રવાસ. 

પહેલાં ઇરાનના રાળ શાદઓઆખાસે એજ રીતે અંગેનએની મદદ મેળવી હતી. 
અટેવીઆના ગવનેરે આ યુકિતિને થોડા જ આગથી માન્ય રાખી, તેઓ 

હિ'દુસ્તાનમાંથી પૉર્ટુગીઝોનું બળ નરમ પાડવાતે માટે આતુર હતા અતે 
એમ થાયતો ડચ કંપતીતે બીન્ન વેપારી લાલે! યાય એમ દતું, મોગલતા 
સૈત્યતે સહેલથી ચીતાગાગ લઇ જવાને માટે તથા મદદ કરવાને તેજે ત્-5 

રત લડાઈતો વહાણો બંમાળના સુબા ઉપર મોકેશી આર્પ્યાં, દરમી- 
આન શાઈસ્તખાને ગ્નોગલને વશ ન થનારાએને સખત રીતે કયરી 

નાંખવાતો જાપતેો આપી ચાંચિયા લેકતે પોતાતે વસ કરી લીધા 
હતા તથા કેટલીક લડાયક ખોરા પણુ મેળવો હતી. શાઈસ્તખાને ચાંચિયા- 
એતે જણાન્યું કે, આરાકાતના રાજાતે શીક્સ્ત આપવા માટે ઔરંગઝેમે 

દૃ&ઢનિશ્રય કરેશે છે અને ડચ લૉકનાં લડાઇનાં વહાણુ અમારી પજ્દે આવી 
પહેમેલાં છે જેને તમે પરચો વળે! તેમ નથી. ને તમે ડાલા હો અતે 

તમરા પંડની તયા તમારાં ડુંડુંમોની સલામતી ઈશછતા હોતેર આરાકાતતા 

રાજતો પક્ષ છેડી ઔરંગઝેભના પક્ષમાં આવે. એમ કરરો! તે બગાળમાં 
તમને જેઇતી દશે તેટલી જમીન આપવામાં આવરે અતે દાલ તમને જે 
પગાર મળે છે તેથી બમણે! પગાર બાંધી આપવામાં આવશે. 

આ વખતે ચાંચિયા લેકે આરાકાનનાં એક મોઢા અધિકારીતું ખૂત 
કર્યું હતું એટલે કાંતા તે ખૂતની રીક્ષા થરો ગવા ભયથી કિવા શદઈસ્ત 

જનનાં વપનોથી અમવા તેણે આપેલી ધમકીથી કે પછી ખીત્ત કારણુથી 

પણુ તે તેને વશ થયો એમાં તો શંકા નથી જ, ગમે તેમ હો પરતુ 
ગતો સસ% છે કે અ દુછ પોર્ટુંગીઝોને એકવાર એવા ખચીતા આંતરી 

લેવામાં આવ્યા હતદ કે તેમતે ૪૦-૫૦ હાડકાંમાં આંખો મીચોને પોતાના 

ઝુટમ્બ કિવા ક્મ્મતી વરતુઓની પણુ સંભાળ લેવા ન રહેર્તા બંમાળમાંથી 
નાશી જતું પડયું હછુ- 

આ પ્રમાણે નાશીતે આશ્રયે આવેલાઓને રાઇસ્તખાતે આદર માત 
આપ્યું, તેમને પુષ્કળ નાંણા આપ્યાં, ટાકા નગરમાં તેમનાં વૈરા છેડરાંને 

ર્રૈવા કરવાની સારી જગ્યાગો આપી અને આ પમાણે તેમતો વિકાશ 
મેળવ્યો એટલે તે સધળા ચાંચિમાખે મોગલના સૈન્યની સાથે એકત્ર યઈ 
ગયા. સત૬પપ૨ જપે! મારવામાં તેપ્રણે અતિ ઉત્તમ મદદ કરી. આ 

ટાપુ આરાાતતા હાથમાં ગમેતે દતો. વશી એ ચાંસિમાગા મોગલ સેન 



મુખ્ય સુખ્ય ખમાજે ૧૩ 

ન્પતી સનદીપથી ચીતાગાોગ પણુ સાથે જ ગયા એઠલામાં ડચતાં ખે 
લડાયક વહાણો આવી લાગ્યા, પરતુ શાઇસ્તખાને તેમતો આભાર માની 

જણાવ્યુ પે હવે તેમનું તેને કામ પડે એમ નથી બમાળના અધિકારી 
એની સાથે મે આ ડચ વદાશાને નયા દતા ત્યાના અધીફારીએ હિદુ 

મોનો આભાર આવા મોટા ઠામમાં સહેજ કેળ વગરતે માતતા દતા 

પોર્ડુગીઝના સમધે તો શાઇસ્તખાત તેતે ધટે તેમ તે। કદાચ નદિ પણુ તે 
ખોને જેમ ધટે તેમ વર્તે છે તેશું ચીતાગરાંગધી તેએનતે બોલાવી લીધા છે 

અતે તેએ તમા તેમના કુટુમ્મ હાલ તેની સત્તામાં છે તેમતી મદદનો 

દવે અવમશ રજ્રો તેથી અતે તે ઉપરષી તે એમ ધારેછે કે તેમને આરપેધાં 
તચત પાળવાની કઈ જરૂર છે જ નહ જેતું ધણા વર્ષ સધી નિમક "ખાધુ 
તેતે દગો દેતાર દ્છોતો વિશ્વાસ ગો, એમ કહીને તે તેમતે મહિતાના મ 

હિના સણી પગાર આપતા નથી એટલે તેઓ ભૂખે મરે છે 

સે આગળ નશ્ાવ્યુ તેમ જેમણે આખે દક્ષિણ ખગાળ ઉઝ/ડ કયો 

દતો તૈ દછેની મત્તાના આ પ્રમાણે શાઈસ્તખાતે ચીતાગોગમાંથી નાશ 

કમી છે આરાકાનના રંન્યની સાપે તેણે ઝે સાઠસ ઉડાવેલુ છે તેમાં પણુ તે 
વિજમી થાય છે ક કેમ તે કાળ આગળ ઉપર જણાશે 

ગ્રોધુ--ઔરગઝેમના ખે શાહજાદા સુલતાન મદમ્મદ અતે સુલ* 
તાત માજીમતા સમધે બોલતા તે! આપણે ન્તે સામાત્ય લેક વાયકાતે 
માનીએ તો! સુતતાન મઠમ્મદને ગ્વાનીઅરના કિદ્ણામાં રહેતા શાકજાતએતી 

માધ્ક અષ્ીગુતા કરાથજ આપવામાં આવ્યો હશે સુક્તાન માજીમ તો 

તેના પ્રૃત્તિ પ્રમાણે હમેશાં ડડાપણુ અને સાતિર્ધી જ ચાલ્યા કરતે! હતે, 
જેક ઓઔર્મઝેવ માદો પડયો ત્યારે રાજ્ય ગાદી મેળવવાને માટે તેશે 

જેટલાક કાવતશ ચલાવ્યા હતા એવી વાત બહાર આવી તેંતે લીપે કે પછી 
લોકમાં નોઠે જયાયતા કોઈ બીન્ત કારણુથી તેતે! ઈશ્વર ન્તણે, પણુ રગ” 
ઝેમ તેતા ઉપર્ નારાજ ઘષ હતે! એ તો સત્ય છે ગમે તેમ હુ પરતુ 

ગઈ ગુજરીર્ને યાદ ન કરતા ઔરગઝેમે પોતાના રાદંકાદોતુ અધીન 
ત અને ર્પર્ય નવાને માટે એકવાર ભર દરગારમાં તેને એક સિંછેં માર્" 

વા જવાતો! હુકમ ક્ષો હતો એ સિહ પર્વત ઉપરથી ઉતરી આવી આ 
સંપાસના લોકોને પીડા કરતે હતો, ગામ્યાર્તે ઉંન્ટડ કરતો હતી આવાં 

જ્ 



કઢ૮ ભર્નિયરનો પ્રવાસ, 

પ્રાણીના ભય ભરેલા શિકારતી વખતૈ વપરાતી જાળ સુલતાત માજીમને 

અપાવવી નેઇએ, એવી શિકારખાતાના ઉપરીએ ભલામણું કરી હતી પરંતું 

ઔરંગઝેત્રે દહતાથી કહ્યું કે, 'તળ વમરજ એે સિહતા ઉપર હલ્લો. કરશે. 
જ્યારે ડું રાદનદો હતે; ત્યારે મે એરા સાધનની દરકાર કરી તહેતી.' _ 
આવા નિશ્રયાત્મક વયતમાં આપેલી આજ્ઞા પાળ્યા વમર ચાલે તૈમ ન" 
હોતું. શાહન્નદ માજીમે પયુ આ ખાબત કંઈ આનાકાની કરી નહિ. 
બે ત્રણુ માણસો મરી ગયાં અને ધોડા ધાય8્ થયા તોપણુ રાહજાદાએ 

તે ભર્યકર્ અતે સિંઠને પુરા કર્યે, સુલતાનના હાથીતા માથા ઉપર ધાયલ 
સિંહે તરાપ મારી હવી. આ સાહસિક કામ કર્યા પછી એદરંગકેમે તેના 
શાહુન્નદા તરફ માયાથી વર્તત્રા માંડયુ, એટલુંજ નદિ પણુ તેને દક્ષિયવું 
રાજ્ય અતે સુબાગીરો પણુ આપી. આમ છતાં અત્રે એટલું તે! અવસ્ય યાદ 

રાખવું કે તેશે સુલતાન માજુમતે એટલી બધી સત્તા અતે પૈસા તહેતા 

આપ્મા કે જેથી પાદરાહતે તેના તરફની બીક કિવા ધાસ્તીમાં રહેવું પડે. 

પાંચમુ“--વાયકોની સમક્ષ હવે ટૂં પાચમા પાત્રને આણું છે, જે જીજી 

કોઈન નહિ પણુ કાષુલનો સુખો મહોબતખાન છે. ધણે પ્રકારે છેવટ મહે- 
ખતખાનતે કાબુલતી સુબાગીરીતું રાજીતામુ આપવાને માટે સમજવી લાધે 

અને 'મહેબતખાન નવા શૂગ્વીરતી ૬ગી-જીવન અમુલ્ય છે, એમ કહીને 

ઔરંગઝેબે ઉદારતાથી તેતો જીવ લેવાતે સાર ના પાડી. વળી પાદલ્યાહે 
કહ્યું કે તેતે પોતાતા ઉપકારક શાડજદાન તરફની તિમમ્દલાલી માટે 

પત્યવાદ ઘટે છે; ગુજરાતના સુયા જશવતાંસ'હને દક્ષિશુમાં લડાઇતા પ્રષમ 

ઉપર્ મોકલતાં ખાલી થયેલી ગુજરાતના સુભાની જગા પાદશાહ તેને આપી, 

એ તો સસછે કે મોહેોબતખાને કેટલીક અમુલ્ય એટ આપીને પાદશાહની 

પ્રીતિ સંપાદન કરી લીધી ઠતી, કારણુ કૅ રોરાતઆરા બેગમને કેટલીક કિન 

મ્મતી શેટ આપ્યા ઉપરાંત પાદશાહને તેણે પંદરથી સેળ હન્નર મહોરા 

અને ધણાંક ઈરાની ઊંટ તથા ધોડા નજર કર્યી હતા. 

કાળુલનો વાત મતે તેની પાડોશના કૈશકરિસ રાજ્યં સ્મરયુ ગાજે 
છે. હાવ તે ઇરાનનું સામત રાજ્ય છે. આ વિવે એક બે પત લખવાં 
શેઇએ ગમ મતે લાગે છે. કિદુસ્તાન અને ઇરાનના રાન્યો વગ્સે એતા-” 
થી ઉત્પન્ન થતા રાજ્યકીય સબંધ સંબધે તેમજ એ રેર સંબપે ખડું જ 



મુપ્ય મુખ્ય બનાવે. ૫૬૫ 

અઝાન ચાલે છે. દેશનું અને રાક્યનમરતું નામ એકજ છે, કંદહાર એ એક 

સમૃદ અને સુન્દર દેશની રાજ્યધાની છે. જમાના યાં ડંદહારને માટે 

હિંદુસ્તાનના પાદશાહ અને ઈરાનના સાહે વચ્ચે નિરંતર લડાઈઓ ચાલ્યા 

કરે છે. મહાત અકબરે ઈરાતતા રાહ પાસેધી તે લઈ લીધું હતું અને 

તેના જીવન પર્યત તે તેના તાભામાં હતું. અકબરના પુત્ર જહાંગીરની પાઃ 

સેષી પછી ઇરાનના શાહ શાલ અબાસે તે પાછુ લઈ લીધું હતું વળી પાણુ 

અલીમદેતખાન નામના સુબાની દૃમલબાજથી તે જહાંગીરના શાહ'નદા શાહ* 

જહાનના કબક્તમાં આવ્યું હવે. રનમાં અલીમર્દનખાનને માથે અનેક 

શગુએા હતા તેધી જ્યારે શાહે તેના રાજ્યની ઇકીકત માગી યારે તે 

શાઇજહાતના પક્ષમાં શરાઇ ગમા. વળી શાક આબાસના શાહન્તદાએ કદદા* 

રતે પેરા ઘાલી સર કર્યું ઇતું. શાહજહાને પુતઃ ખે વાર હુમલ્લા 

3૧ પણુ કઈ વર્ન્યું નહિ, સ્વરેશાતુરાગી ઈરાની હમરાવોને લીધે પહેલી 

વારતો હુમલ્લે નિષ્ફળ નીવડયે। હતો, જ્યારે રૂપસિંહ ર
ા'ના નમરની પાસેના 

પર્યતની ઉપર ઝંડા રોપ્યા હતો. સારે તેમણે એને અતુમરવાની સા॥ ના 

પાઠી દતી તથા ધરાતી દરમીઆત શસ્મ ભરેલી રીતે પોતાની કેમર્છ 

રૃખાડી હૃતી. બીજી નિષ્ફળતાનું કારણુ રમઝેબની અરેખાઇ હતી. શા- 

હજહાન કાખુલમાં હતો હારે આ પ્રેરા ધાલવાની સરદારી તેણે મુખ્ય કરીને 

દારનતે આપી હતી, એટલે ઔરગઝેમ આવા એક મોઠા અગસના વિજયનું 

માન દારાને મળે તે દેખી અમ્યો નહિ- એટલે ફેંચ, જમન, પાર્ટુમીઝ અને 

અંગ્રેજ ગોલડાઝાએ તોડી નાખેલા બધનીય કિલ્લાને પણુ તેણે અદેખાઈથી 

હસ્તમત થવા દીધો નહોતો. દિલ્લીની પાદશાહીને માટે શા૬%૪- 

હાનના શાહક્તદાએ વચ્ચે રણુજગ નમ્યો તેની પહેલાં શાહજહાન ત્રીજી 

વાર કૈદહાર પર્ સવારી સોકલવાના વિચારમાં હતો, પરંતુ આગળ ઉપર 

આપણે લખી ગયા છીએ તેમ દક્ષિણુમા સવારી મોકલવાની અમીર જમાલની 

સલાહથી એ વિચાર માંડી વાળવામાં આવ્યે હતો. અલીમર્દેનખાને અમીરની 

પ્રાજતાને ટેકો આપતાં શાહજહાનને નીચેના જવૈચિત્ર બોલોમાં સલાહ આપી 

હતી “મારા જેવો જાઈ દમલમાજ જ્યા સધી કદકારના દરવાજા ઉધાડી 

આપે નહિ સાં સધી આપ જહાપન્તાહ તેતે સર કરી શકનાર નથી, ખથવા 

શ્રશ ધાલનાર ફ્ોજમાંથી તમે ન્યાં સંધી સઘળા પરાનીઓને બાતલ કરા 

નહિ અતે બઝારમાં આવતા માલને માટે સપૂર્ણું છ્ટતો ઠેઢેરા પીટાવા 



ગ બાતિયરૃને! પ્રવાસ, 

નઠિ, એટલે કે લશ્કરતે માટે આવના ,ખોરાકતા (3પરની જગાત 
સુષ્રા નહિ યાં સૂધી કદર કળજે આવે એવી આશા જ રાખવી નહિ.” 
ઇરાનના શાહે લખેલા પત્ત ઉપરધી કિ'વા તારબીયતખાન નામતા ગે]ગલ 

એેલચીતે ઇરાનના દરબારમાં બરેળર માન મન્યું નહિ તેથી ઉસ્કેરાયુલા 

ભોરંગઝેમે પણુ ઘોડા વર્ષ ઉપર તેના પૂર્વજેની માફક કદ્હાર પર ચડાઈ 
મોક્લવાતો વિચાર રાયે હતો, પરતુ એટલામાં ઇરાનતા શાહતા મરણ 
સમાચાર તેના સાંભળવામાં આવતાં તેણે એ વિચાર પડતો મુદયો, એમ 
બ્વાનું કહાડીને કે, નાના અને હમણાં « ગાદીએે આવેલ! શાહસુગ્નેમાનતી 
સામે મારે થકું એ મારા દરક#નને ધટિત નયી; જે કે મારી «ણુ 'માલે 

તો. ૪રાતતે સાહ સુજ્ષેમાત તે વેળાએ પચીસ વર્ષતી ઉમ્મરતે! હતે!. 
'છટું: ફ--ડવે હું કેટલુંક ઔરંગઝેબના માનિતા સહાયકોતા વિષે કર્ડુછું; 

જેમાંના ઘણાકને તા તેણુ મોટે દરકે ચડાવા હતા. આપશે આગળ 
જણાવી ગયા છીએ તેમ ઔરંગઝેબે તેના મામાં શાઈસ્તખાતતે દહ્ઞિણુનો 
સુખા! અતે સેનાપતિ બનાવ્યો હતો અતે આગળ ઉપર બમાળતો સુતો 
અને અમીર ઉદ્લ ઊમરાવ બનાવ્યો છે. મીરખાનતે કાખુલની સુનેદ્દારી 
મળી, કાલીલ ઉદ્લા ખાનને લાહોરતી, મોરમાબાને અલ્હામાદની અતે લસ્કેન 

રખાનને પટનાની સુનેદ્રી મળી હતી. નેની સલાવથી સુલતાન સુષ્ટાને 
કર્તઉની લડાઈમાં પરાભવ મળ્યે! દતે! તે અલ્લાડ-વરદી-ખાનના પુત્રને 

સિંધનો સુબો બનાવ્યો ઠનો. જેતી સલાડ ઔરગઝેત વારંવાર લેતો, «તો 
તે કજલખાનને ખાનગી ખાતાતો ઉપરી નીમ્યો હતો. છોરામદખાનને 

દિલ્લીના સુબેદાર બનાવ્યો હતો અને તેની અભ્યાસક પકૃતિતે ધ્યાનમાં લઇ 

તયા તે જે રાન્ય સંતંધી કામકાજ કરતો! હતો તેના ઉપર લક્ષ રાખો 
પરંપરાગતથી ચાલતા આવેલા રીવાજ વમાણે પાદરાહને દિવસમાં એ વાર 

સલામ ભરવાની રીતમાંની એક વારની સથામ સરવાની તસ્ટીમાંડી સુક્ત 
રાખ્યો હતેર. આ સવામ ભરવાતો ધારો તોડનારને મોટો દંડ ધાય છે, તે 
“અગ્રે લક્ષમાં રાખવા સ્્તેગ છે. કાસ્મિરનું રાજ્ય ઔરંગઝેબે ાતતખાનને 

સોપ્યું હતું, આ નાનું રા-ય ધણુંજ સુંદર પવંતના ઉયાષુ પ્રદેશમાં આ- 
“વેધું છે અને દિદુસ્તાતની સ્વગે-ેત્રજ્નુમિ કહેત્રાય છે. કપરાપાયથી તે 
આખરને મળ્યું હહું. એ ટેથ પોતાના ટેશની ભાષામાં પોતાને અચ્છે 

ઇતિહાસ દેત્વાતે સમર્ક છે, એ ઇતિદાસ માચીન રાક્નઓના ધણા રસમુરુ 
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હેવાલવાળોા છે. સાં એવા બળવાન રાજએ થઇ ગયેલા છે કે જેમના 

તાભામાં હિદ્રતાન તો શું પણુ સીવોનનતો ટાપુ પણુ હતે. આ છીંતહામનું 

જહાંગીર પાદશાહે ઇગતી ભાષામાં સક્ષિત્પ ભાષાંતર કરાવેલું કે. જતી એક 

પ્રતાસે' પણુ મેળવી છે. નઇજા બતખાન જે સમુમઢ અને કક્નઉની લડાઈઓ 

માં નામ મેળવી મયા હતો તે આખરે શાક્તની તોકરીમાં ચાલુતો ચાલુ 

રહેવાથી એરગઝેમે તેતે કહાડી મુક્યો હતો, તે પણુ અત્રે વિસરી જવા 

જયુ તથી. પેલા ખે દુછે ત્રાુમા છવનખાત અતે નાજર હવે રહ્યા, પરતું 

જીતતખાનને તો તેના કમે જેડુ કેળ મળ્યુ હવું એમ આગળ આવી ગયું 

છે, [પરંતું નાજરવું શું થયું તે જાણુવામા આવ્યુ નથી 

શિવાજી* 

હુવે જશવંતસિંહ અને જયસિંહ રાજ્નઓના સબધમા કટલે।ક 

શોઢાળા વળેલો છે, જે ચોખ્ખો કરવાને હુ પ્રયલ કરીશ. વિજ્પ્રુરના રાજ્ય- 

મા એક મૂતિ પૂજકે એ દેશના ઘણા અગલના કેટલાક કિક્લાએ અને 

ઝકાદ ખે બદર મર કરી દક્ષિણમાં ગડબડાટ મચાવી મૃક્યો હતો આ 

ખઠાદૂર્ માહસિક વીર્તરતૃ નામ શિવાજી અથવા શિતદેવ છે તે સાવધ 

અને બડા સાહસિક નઃ છે તે પાતાના જીવને માટે ખીવકુલ દરકાર રાખતો 

નથી શાઈસ્તખાત જ્યારે દક્ષિણુમા હતો લારે વીત્તપુરના રાનન કરતાં 

પણુ વધારે બળવાન શત્રુ તેતર શિવાછી જણાયા હતો ઉપર કલ્યા તેબે 

શન્તએઓની સાથે તેના આખા લશ્કગ્તે પણુ તે ગાઠનો નહેોતે! શિવાજી 

જુવો બળવાન દતો! તેને કઇક વિચાર આપવાતે માટે એટલું 7 કહેવું બસ 

શરશે કે, *એરગામાદના કિત્ેબધ નગરમાં અને સેનાપરિજૃત શાઈરત ખાનના 

પડતે તથા તેના ખન્નાને હાય કરી લેવાતુ તેણે સાહસ આર્દ્યું હતુ થોડા 

સહાયદ્દાની સાથે એક વાર રાતે તે લસ્કરમા શ્રઈને શાઇસ્તખાનના તષુના 

ગોરડાર્મા પેઠો હતે! અને જે થોડાજ વખત તે છૂપો! રહી રાડયો હોત તો 

તત તેની ધારણુાપમા વિજયી થયો હોત રાઇસ્તખાત સત જમી થયે 

અને તેનો શાહન્નદે! તેની તરવાર એંચતા મયા ગયો શિવાજી પછી 

સાહસમાં પડપો! અને તેમા તે વધાર વિજયી થયે આ સાહસ એ «તું 

જુ, હાંથો સદીસવામત નીકળી જવાન માટે તે પોતાના સૈન્યના ચુનદા ખે 

જ એરગાળાદ નહિ પણ્ પુના આ ભૂલ નેવું છે ભા ક 



૧૪૨ કૃનિયરતે। પ્રામ 

ત્રણુ હતર માણુસેનના ઉપરિપણામાં મેશ ત્તજાને મળવા જતાં કેઈ 
દેશી રાજને બહાને છટકો જવા પામ્યો હતે યુરતથી ષેોડેક છેટે 

તેતે એક ડોવાળ મળ્યો હતો પરતુ તેને તેણે એમ કહ્યુ કે, તે સુરતમાં 
શયા વગર્ આગળ મપુમાફરીએ જનર છે સુરત જેવા મુખ્ય અનેધનવાન્ 

નગરને લૂર્નાતે એતે! મુખ્ય ઈનટો #તે!. મારફાડ મરતો તે શહેરમાં ૬1 

ખલ થયો, સતદલુ ધત બતાવનાને મા? ત્રણુ દિવસ સધો પ્રજને ત્રાસ 

પડાવ્યો જે તેવાયુ નકિ તેને અગ વમાડી. કેઈતા પણુ અટકાવ વગર 

સિવાઈ વાખો રૂપિઆતું મોનું રૂપુ, મોતી, રેશ્રમતા યાત, સુત્ત્ર કાપડ 

અતે બીને મલણવાન વેપારીઓનો માલ લ” પાછે સહિસવામત 

દક્ષિયુમા ચાલ્યો ગયો રાળ જરાવતસિંદ અતે શિત્રાછની વચ્ચે ગું 

ગાઠવણુ થયેની હતી એવો વહેમ જડાથી તમાં શાઇસતખાન અતે સુર 

તના ઉપર તજ્ઞો કરવાના કમમાં સામેલ ગણાવાથી ઔરગખેમે તે રળાતે 

ધ્લિમા આવવાતો હુકમ મોકલ્યો પરંતુ દ્ધિ ન જતાં તે પોતાતા દેન 

શ તરદ્ ગષેા 

સુરતની લૂટતી દરમીઆત શિતાછીએ, પવિત્ર *પ્ધુચીત મિશનરી 

અખેોઝના વાસને માનતી ખાતર લૂટયો નહોતો, એ બાબત પણુ મારે 

ભૂલી જવી “ેર્ઠતી નમી તેશે કહ્યુ 3ક--ફેકીરા પારરીએ સારા મા 

ણુસ છે માટે તેમને રમડવા ક લૂટવા તહિ ડચ લોકનો એક દેશી દતાલ 

જ જીવતો હતો સારે ધણો દાનેથ્રી હતો તેડું 4ર પણુ શિવાજીએ લૂટ્યુ 

નર્ાણું ડય અને અગ્રેજ લોકની માઠીએ પણુ બચી ગઈ દતી, પરતુ તૈ 
કઈ માનની નજરે ગચી નહોતી, પરતુ તે લોકોએ સામા યને પોતાતો 

અગ્છો બચાવ કર્યે હતે વહાણુના ખલાજ્તીએની મદદથી અગેજ લોફાએ 

તો આશ્રયજનક રક્ષણુ કર્કું હતુ તેમણે પોતાના જ ધર નહિ પરતુ 

પાડોરીઓના ધરને પણુ લૂટર્માયી ગચાર્લ્યાં હતા ફોતસ્ટાન્ટીનોપલના 

ગ્સેવાશી એક ન્યુ વેપારીની હેં દરેક માણુસને આશ્રય ચકિત કરી તાખ્યા 

હતા શિવાજીના જાણુવામાં આવ્યુ કૈ તેની પાસે ઘણું જ કિમતી પાના 

(ત) છે અને તે, તે ઓરગઝેગને વેચાથી આપતાર છે, પરતુ તેણે ત્રણુ 

વાર તેને ઉધાડો તરવાર તળે બેસારી ધમઇીએ આપના છતા કાઈ મારે 

માન્યા જ નહિ જીદગી કરતા પષ્યુ વૈમાને પ્રિય ગણુના૨ ન્યુને આ વર્ત- 

ણૂક યેમ્મક# હતી 
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સુથતાન માજુમની સાધે જઈ દક્ષિષુના સૈન્યની પદથી લેવાતે મારે 

ક 

ગૌરંગઝેમે રાજ જયસિંઠતે આગ્રહથી કબૂલ કરાવ્યુ, સુલતાન માજીમને 

રાજાતી સાથે મોકલવા છતાં તેને કઈ સત્તા આપી નહોતી. દક્ષિણુમા જઈ 

રાતન જયસિંહે પહેલું જે કાર્ય કરવાનું હતુ તે એ કે શિવાજીના મુપ્ય મુખ્ય 

કકાએ હસ્તગત કરી લેવા, જયસિંહ સંધિ વિગ્રહના કાર્યમાં કુરાળ હતો, 

તેશું ધણા કિલ્લાઓ ઘેરે ઘાલી તોડો નાંખ્યા, વગર્ સધિના શાલકરારો 

કરાવી લઈ હસ્તગત કરી લોધા. વિશ્નપુરના રાક્નની સામે થવાનું કૂલ 

કરવાથી ઔરંગઝેબે શિવાજીને રાજા તરીકે રવીકાયા, પોતાના રક્ષહુમાં લીધો 

અને તેના પુત્ર શાભાજીને ઉમરાવ તરીકે ગણીતેટલો દરમાયે। બાંધી આપ્યો, 

પાડા વખત પછી ઈરાન ઉપર્ ચડાઈ કરવાનો વિચાર હોવાથી ઔરંગઝેબે 

શિવાજી પર ખુદ્ધિ પૂર્વક તેની પ્રેશોસા વાળા અને ઉદાર પત્ર લખી તેને 

દિલ્લી આવવાને માટે આમંત્રણુ કર્યું અને રાશ્ત જયસિંહ શિવાજતે સમ- 

જુતી માટે વચમાં પડયે. શિવાજી લ્લિ આવ્યા સારે, એઔદરંગઝેબની 

સગી શાઈફ્તખાનની મેગમ દિલ્લીમા હતી તેણે, પોતાના પુત્રનો પ્રાણુ 

લેનાર, પોતાના પરણીને ધાયલ કરનાર અને સુરત જેવા રોહેરને લૂટનાર 

શિવાજીને કેદ કરવા માટે ઔરમઝે4 ઉપર ધાય કર્યું, આતું પરિણામ એ 

આવ્યું કે, શિવાજી પાતાના તખુની આસપાસ ત્રણુ ચાર ઉમરાવેોને તેમનાં 

સૈન્ય સાથે ચોકી કરતા નઈ ચેતી ગયો અતે રાતને વખતે દિલ્લીમાંથી 

નાશી ગયે. આથી ધરમાં તેમજ દરબારમા બહુ ઉદ્દેગ ઉત્પન્ન થમો 

અતે જ્માશિહુતા વડા પુત્ર ઉપર શિવાજીને નાશી જવામા મદદ કર્યાની 

શંકા આવવાથી દરખારમા આવતે બધ કયી. જયસિંહ અતે તેના પુત્રને 

માટે ઔરંગઝેમતે બહુ માઠું લાગ્યુ અયવા માડુ જણૂયુ તેથી જયસિંહ 

રનત, એરંગષેબ તેના દેશને જાઈ પણુ બહાને ખાલસા કરી લેવાને ચૂકશે 

નહિ એવા વિચારથી દક્ષિણના સૈન્યતું આધિષય છોડી સ્વદેશના રક્ષણ 

માટે રશ ગયે! પરતુ બરામપુર આવતા માગમાજ તેતું મૃત્યુ થયું, રા- 

જના મર્ણુના સમાચાર આત્યા પછી આઔર્ગઝેખે તેના પુત્ર તરફ દેખાડેલી 

કૃપાથી, જયરિવના મરણુ માટે લોકે દિલાસો આપ્યો તેથી અને ખાપને 

મળતું હું તે સાલિયાણું પુત્રને મળતુ રાખવાની ઘણા માણુસોએ ભલામણુ કરી, 

લેક માને છે કે ઔઆરગઝેમે પાતે આંખ આડા કાન કરવાથી જ રિવાજ 
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તાથી જવા પામ્યો દશે. બેમમ રિવાજ તક ઘણાજ ત્રાયજતક દેય ભા 

વથા નતી હતી તેથી ઔરગઝેમ તેની ઢમેમતી દબારમાંતી હાજરીથી 
ગભરાઈ ગયે હતે(. મિત્રે અતે પરિજતોના રૂધિર્થી જેના હાથ પલ- 
વેલા #તા એવા તેતે જતાનખાતાની બિનિઓ એક મોટા રાક્ષસ જેવો 
ગણુતી દતી, 

દક્ષિણનાં રાજ્પેઇ, 

મષમ આપણે દક્ષિણતા ક્તિડામતે! કઈક ઉપર વૈટિઓ વિન 
ચાર કરી જધ્રએ કે જે દક્ષિગુ દેશ આજ લગભગ ચાથીરા વર્ષથી પણુ 
વધારે કાળથી નિરંતરતા વિમ્નહતી રંગ ભૂમિ રૂપ થઈ પડેલો છે અતે જેતે 
લીધે મોગલ પાદશાહને વારવાર ગોવળકાંડા વિશ્તપપુર અને બીજા નાનાં 

પણુ બળવાત રાજ્યોની માધેના ઝઘડાના ખાડામાં ઉતચ્વુ પડતું ઉછું દક્ષિ- 
ણુમા ચાલતા ઝવડાનાં કારણુ અને સ્વરૂપ ભા રાજ્ય કર્તા રાન્નએનેો ઇ 

તિહાસ નળણ્યાં વગર સમજાય એવાં નથી. 
ખભાતના અખાતથી જગત્ામપુરી સધીતો પશ્ચિમકી પૂર્વ અતે ૬- 

શમાં કેપ કુમારિત ભૂશિર સધીનેદ એટલે કે વિત્ધની નીચેતે! ત્િકાર્ણુ 
પ્રદેશ કેટલાક પહાડી સરષાતે શિવાય લગભમ ખે સૈકા યર્યાં કોઈ એક 
શની સત્ત'માં રહેલો નથી એ બધાને! એક ચકવર્તા રાન રામરાસ નામે 

હતે, તેના મરણુ પછી એક રાન્ય ટૂટી જઈ જુદા જુદા ધર્મનો ઘણાં 
રાક્ય ઉત્પજ્ન થયેવાં છે ગમરાસને અત્યત પ્રિય ત્રણુ જ્યાર્છઅન સતતા 

ગુલામ હતા તેમતે તૈણે દેશના મોઠા મેટા ત્રણુ ભાગના ગ્રુબા નીમ્મા 
ટતા હાલ મોગલ પાદશાઠના તાબામાં જે દક્ષિષ છે તેતો એક સુભ છેં. 

આ દક્ષિણુનું મુખ્ય નગર દોલતાત્રાદ હતું અને તેની મરદદ ખીદર, પુર 
દર, સુરત અને છેક નમૈદા નદી સધી હતી. હાલ જેટલો દેશ વિન્તગુરના 
રન્્યમાં છે તેટલો પરેશ ગમરામના બૌન્ત ગુલામની સત્તામાં દતો એને 

ત્રીનનના તાબામાં ગોવળકાડાના રાળ્નનો બધો પરેશ હતો સુખેદારીમાંધી 
આ ત્રણે ચનામો પછી ઘણા! પૈસાવાળા અતે બળવાનૂ થયા. પછી તેમણે 
ઈસ્લામી ધને સ્વીકાથી અને ઈરાનીઓતા શિયા પચતે અવલ મત કયી 
જેથી રાભરામના દરબારમાના ઘયાક મોગલેએ તેમને મદદ કરી તેઓતી 

હિંદુ પવાની કદાપિ ઈચ્છા શોત તોપણુ તેમનાથી હિંદુ થવાંત નહિ; 



મુખ્મ 'સુખ્'કાતાળો. ૧૪, 
-_....-.----------------

---- 

રણુ !કે ડૉમે- તેવા :ઉગ્ય [માણસર હોય, સણ તેનાથી (હિંદ ઝર્યમાં તો. ડાપલ' 

" ચંઈ!શકાતું જે નથી. પેડુ તે હિદ##. જત્સથી ૭૪ ,ઠિડ હોય
 તે [કિ ી- 

નથી હિંદુ થધામં'જ નહિ: એ ત્રણે શલામોએ :છેવ્રદ એક સંપ,પકરીનતે રા* 

«યમાં બંડ 'ઉઠાવ્યું એતે' રામરાસને ગમારી-.નાંખી; ત્રણે જણે પોતપોતાના 

પ્રદેશમાં જઈ “શાહ, રાનતતો ધિકાર ।ધાર્ણ “કરયો, શાગ્રાસરનાં છોકરામાં 

આ શોકથી “સામે પધવામી શક્તિ તહિ હોવાથી તેઓ શન રજ્ઞા અતે .હાલઃ 

ઓપણાશકરામાં જેને 'વિજયનગરતે “દેશ કહેલો છે તિ્માં'જઈ લાંવું 

શષય કરવા લાગા, “હાલે જણ 'તેએ "યાં રાજા કરે. છે. 1 દક્ષિણ 'દ્િક- 

લપતા .ખાડીના 'ઘેદેશમાં જૂદો પહતૂદા 'તામીત તોયકાએનોનાં તાના સસ્થા 

સ્યાપ્યાં; જે તેએ ,આજતડમુ,સેણવે [છે. ઝો મળીને ૨ સોક -ભ્રાગ શરઈ 

થા. આ શરણું ડગુલાસોના “વરાજે ગ્યાં સંધી તમક મેક્માં પ સ'પીતે રદ્ા 

માં સધી તો તેમનાં' સંયુક્ત “ૈન્યો બોણલતા હુમલાક્ી કપોલાનાં રાજ્ય સા 

ચવી *શકર્યાઃમરંતુ“જ્યારથી।ક્તેમમામાંઃ કુસંપ શને 
,.અદેખાઇએ વાસઃ કયી 

યારથી પેમતી સત્તા મખળી પડી ગઈ શ્નતે મોગલોખેઃલે્નનાં રાજ્યમાંઃપ્ગ્ 

શેસારા 'કરલાનો વશ્મત' મળ્યે. પાંત્રિસ 'કે ચાલીશ વર્ષ ઉપર જ્યારે મે!- 

ડસ 'માંદશાઉના' કાણુધામાં શ્ાવ્યું કે કેભનામાં કુસંપ બેઠેલો છે હારે તેણે 

પહેલી શુલોમના *માંચમાં કે છટ્ઠા વંશજ તિઝામશાહના ઉપર ચડાઈકેરીને 

ખપે દેશ લઈ લીધો. નિજામ શાહ તેના પૂર્વતા રાજ્ય નમર દેલલતાખાદમાં 

બંદિખામામાં મરણુ પામ્યો હતે. ન 

તે તખત પછી 'ગોવળકાંડા 'મ્લેચ્છધી બચી રહ્યું છે પરંતુ 'તે' કંઈ 

પ્રાતાની સત્તાંથી “નહિ પણુ 'લેના”ઉપ્રતાં 'ખે શાન્યોમી સાથે મોગલને લ 

ડાઇ 'શોલ્યાઃકરે 'છે'તેતે લીધેજ, ખોગલ હ્રથમ 'અસ્મર, સુરદ્ર,પબીદર 

ચાને બીન્ને નગર કબજે કરવા -મથે છે. આ રહેશે કભજે થાય તો યછી 

સ્રાવળકાંડા ઉપર સદેલક્મી -ચડાઈ કરામ ગએલી ગ્માશાથીજ,'તે મસે છે.અમે 

શ્રાવળકાંડા પોતાની સત્તા 'સાચવી શહં છે. ભ રાન્યો પોતાની. સલા 

મતી ઉહાપણુથી રાખી #૨ણાં ,છે એટલે પ મોગલ પાદ્રાઠમે લકઢાઈમાં નોં- 

ધાયલો, રાખવાને -માટે તેસ .તિજ્તપુરતા રાજાતે નાંણાંતી સદદ કરે છે ગને 

તે સગલ :સામે ભીડષા રહેઃ છે. વિજ્તપુરનું સેન્સ હઠી ,જાપ છે સારે રો- 

હળદાંડીતો રાન પોતાતું લસ્કર મોફલે છે. સેમ, જય%ાવવાતે સાટે [કે અસે 

એક ખીન્નને મદદ કરવાને માટે સાવધાન છીએ. વછી ગોવૃળકડાતો રાજા 

થટ 
જ 



૧૪ ભૂનિયરતો પ્રવાસ, 

મોલના સેનાપતિઓને હમેશાં મોટી મોટી લાચો આપે છે એટલે સેના- 
પતિઓ પાદ્શાહતે એમજ સમન્નવ્યાં કરે છે કે વિજાપુર દોલતાખાદની 

નજીક હોવાથી તે સર કરવાની જેટલી અગલ છે તેટલી ગોવળકાંડાને 

મારે નથી. આપણે આગળ ઉપર જણાવી ગયા છીએ તે અમીર જમા- 

લના સખધે થયેલી ઓરગઝેબ અને હાલના ગાવળકાડાના રાજની આ- 

ધિનતા પછી એ રાજ્ય લેવાને લસ્કર મોકલવા # જેવી ઔરગકેમને 

છ લાલસા રહી નથી, એ રાયને તો તે. પોતાના જવું જ લેખે છે. વૈ 

ઘણા'કાળથી મોગલના ખડિયા રાન્ય «વી સ્થિતિમાં છે, કારણુ કે વ્વ 

વર્ષ તે'મ્ોગલને રોકડ નાંણાં, તેના દેરામાં બેલી કારીગરીતો ભાલ, અતે 

અતે સીઆપમં, સીલષેત તથા પેચુથી આવતા દાથીએ ભેટ અ" 

પ્યા કરે'છે. અટકાવ કરી શકે એવો! એકે કિત્ઞો દાલ દોલતાબાદ અને 

ગાવળકાંડા વચ્ચે રલ્લો નથી એટલે ઔરગઝેમના મતમાં પણુ એમ ટાન્ 

હક છે કે વખત આવશે તે! માત્ર એકજ સ્વારીધી ગોવળકાંડા સર્ કરી 

લેવાશે. મારા મત પ્રમાણે તે એમ ધારે છે કે વિજાપુરવાળા આખુ દક્ષિણ 
પોતાતે હાય કરી લેશે, એવા વિચારથી તે ગોવળકાંડાપર ચડાઈ કરતો 

નથી અને વિ્નપુર્વાળા એમ ધારે છે કે ને મારો પાડોશી પડપો તો 

અચૂક જ મારા પણુ નાશ યરો. આમ શારર્માં તે ભારમાં ખધું ચાલ્યા 

કરે છે ્ 

ઉપર જણાવી તે બાબતો ઉપરથી ગોાવળકાંડાની અને મોગલ પ૫।- 

દશાઉની કેવી આંટ થઈ રહેવી છે તેનો ફઈક વિચાર આવી રાકરો એમ 

દુ ધારૂછુ. અમીર જમાલે બતાવેલી યુક્તિ જ્યારથી ઔરંગઝેમ રમ્યો! સાર* 

થી ગોવળાકાંડાના રાજનની ઠિમ્મત જતી રહી છે અને તે દિવસ પછી તેજે 

રાજ્ય લગામ પણું હાથમાં લીધી નથી. દેશના રિવાન્ટ પમાણે તે દરબાર 

ભરતે! નથી તેમ લોકતે ઈન્સાપ્ર આપવાને પણુ બેસતો! તથી. વળી ગોવ" 

ળર્મંડાના કોટ બકાર જવાનીએ તે હિમ્મત ધરી શકતે! નપી. આ પ્રમાણે 

થતાં રેરમાં અરન્્ય અને ઠિગામાની શિપતિ થઇ રહે એ રરાભાવિક છે. 

ઉમરાવેો! રાજાનો હુકમ માતતા નથી, કારણુ કૈ હવે તેમતે રાળનને માટે 

લાગણી કે પ્રીતિમાન રહું નથી. તેએ! લોકતા ઉપર અનદદ છુલમ ગુજારે 

છે તેથી લોક પણુ પોતાના રાશતની શુરા નાંખી દઈ ખુશીથી ઔરંગઝેબું 

શજ્ય આવે તો માન્ય કરે એમ થઈ રહું છે. ક 



પ 

મુખ્ય સુંખ્ય ખનાવૉ. 
ક રાબાાનમાનનગજેરનનબરજ

ાનમડનનનન- 

' આ રાજ્યો જે ખરાબ હાલંતમાં આવી પડ્યાં છે'તેના કારણુ રૂમ 

પાંચ છ ખરી બાબતો દું અત્રે જણાવું છું. સે “-ક% 

૧- ૧૫૬૬૫૭ની સાલમાં હું જ્યારે ગોવાળકાંડામાં હતો સારે “એરંગ- 

ઝેખતા એક એલચી લાં આવ્યો છેતો. એને આવવાતું કારયુ એ હતુ કૈ 

જે' રાજા વિજપુરની સામે મોકલવાને દશ હનર ઘોડે સવારે પુરા ન પાડે 

તો તેશું લડાઈને માટે ક્ષેધાર્ વું. ધો!ડૅ સવાર પલટણુ તો! આપવામાં આ- 

વી નહિ પરંતું' તેટલો પક્ષટણુ પાળી શકાય તેટલાં નાંણાં આપવામાં આર્નયા 

અને તે બરંમઝેમને વધારે પ્રિય લાગ્યાં, રાજાએ એ એલચીતે અતયંત 

માન આપ્યું અને જતી વખતે તેને તથા તેના સ્વામિતે માટે ઘણીક'કિ- . 

મતી ભેટો આપી. 

ર-ઔરંગઝેમતો હમેશતો એલચી 2 ગોવળાકાન્ડામાં રહે છે તે દરેક 

હુકમ કાઢે છે, પરવાના આપે છે અતે લોકના પર્ પ્રચ્છાવુરૂપ જીલમ 

શુજારે છે. ડુંકપ્માં તે અપ્રતિમ રાન્ય સત્તા ભોગવે છે. 

૩-અમીર્ જમાલતે પ્રુત્ર મહમદ અમીરખાન ને કે હાલ તે એક એ. 

રગઝેબના ઉમરાવ જેવોજ માત્ર છે તોપણુ ગોવળકાંડામાં અને ખાસ 

કરીતે મછલીપટનમાં તેતુ અત્યંત માન છે, ત્રછલીપટતમાં તેને દલાલ તેના ' 

નામે રાજાની માજૂક વર્તે છે. તે સાદે કરે છે માલ વેચે છે અતે જકાત 

વગર માલને આવવા જવા દૈ છે અને તેમાં કોઈ તેને અડચણુ કરી રકતું 

નથી. આ દેશમાં તેના પિતાની વગસગ એટલી બધી હતી કે જે દાલ 

પુત્ર પણુ જગવે છે. 

ક જ. 3ટલીકવાર ડય લોકા ગોવળર્કાડાના માલનાં વદાણુતે ખાળે છે. 

અતે રાજ જ્યારે તેમને તેમની માગણી આપે છે લદરે જવાદે છે. તેએ 

શની સામે અવાજ ઉભે કરે છે એમ મારા જણુવામાં આવ્યું છે. એમ 

“થવાતું "કારણુ એ છે જુ એકવાર મછલીપટતના સુમાએ તેમની "ટ્રેકટરી બા- 

નો નાંખવાની તથા તેમને કલત કરી નાંખવાની ધમકી આપીતે તેમના 

ખંદર્માં,પડેકું અસેન્નેનું વહાણ ભેર જાલમથી લઈ, લેતા અટકાવ્યા હતા. 

:; પ૫, આ રાન્મની પડતી્નું ખીજી કારણુ અહીંતા ખરાબ પૈસા છે, 

નાણાની આવી સ્થિતિતે લીધે વેપારીઓથી બરોબર વેપાર મતે! નથી, 

૬, રાજ્યની પડતીતું છું કાર્યુ એ છે કે, અત્રેના પાડુંગીઝા બહુજ 

માથે ચડી વાગ્યા છે. ડય કોકની સત્તાને ,આધીન ન ચત્રાતે માટે સેનષે।- 
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મસત] નામના વાસમાં તેઓએ સ્વતત્રતા ધારણ કરી હતી તેમાં જતે રાન્ન 
વચમાં પડવા આવે તે! તેની સામે લડાઈ કરવાની તેએ ધમકી આ 
પ્યા કરે છે 

# છું ગોવળકાંડામાં દતો તારે કેટતાક ગજ્ષા પુર્વોસ્એ તરને ખાતૃરીથી 
શકુ હતું ક, રાજા આં બધુ નથી સમજતો! એમ તથી પરતુ દેખાવમાં 
આવી દીનતા અને રાન્ય કાર્યભાર તરફ બેતંમાં વગેરે મોનતા તેણે 

પોતાના રાત્રુઓને ઠંગવાતે ધારણુ કરેલી છે તેતે એક ડાલ્ઞો ચતુર અને 

વીર પુત્ર ઢે જેતે તેણે લોકથી છૂપાવી રાખેતે! છે; અને લાગ આવે ત્ઞારે 
તૈને ગાદીએ બેસાડી એઔરગમઝેમ સામે માથુ ઉચટવાનો એનો વિચાર છે 
આ વિચારતી સયાચયતાતે વખત એની મેળે નિર્ણુયપર લાવી આપશે એ 
ટલે હવે આપણે તે ઉપર કાળલ્ષેપ ન કરતા વિજપુર સ તરધે છોવીશ 

વિન્નપુર્ના શાન્્ત્યને વણ્વાર મોગલ પાદશાહની સાથે ઝઘડામાં ઉત * 

શ્વુ પડે છે તેમ છતા તે હછ સ્વાતઞ્ય ભોગવે છે સય તો એમ છે જે 
મોમલ પાદશાહે મોકતેતા સેનાપતિઓ પાત્શાડ દર હોવાથી સેનાપતિના 
હદામાં સટી મોજ મળ ભોગવે છે તેએ દમામમા બધો વખત ગાળે છે 

અને જરાક પણુ અદાતુ મળતા તેમની રવારી લમાતા વાર લાગવી તયો, 
અતે એ તો સામાન્ય કહેવત થઈ પડી છે કે, દિદુસ્તાનના લડવૈયા અને 
સૈનાપત્તિઓઆતો રૉથ્લે! દક્ષિણુ દેશમાંથી મળે છે અયીતૂ દક્ષિણ તો સિ 

પાઇઓરતું અલદાત! જે વળી આ સ્થજે એટલુ પણુ યાર રાંખનુ કૅ વિ 
જાપુરના રાજ્યમા ઘણા મજખુત અવે અજય્ય પઠાડી કિલ્લાઓ આવેલા 
છે તેમા પણ પાદશાહખા મૂલકતી પાંસેત્તો વિજાપુરના રાજ્યને પ્રદેશ 

અંધારે પહીઠી અને અવધનીય હીઈ સાં દાણી પાણીની પણુ વખતે સાંસા 
પર્ક એમ છે રાજય નમરતો કિલો ધણાઈ મજબૂત છે અને તે પર્વતતા 
સપાંદે હસગમાં આવેલુ છે; ત્યા શહેરમાજ પીવા નવુ પાણી મળે છે કેટ 

બદર પાણી મળ તેષે નધી # 
આમ છે અતા વિન્તપુર પણુ હવે ખટપટતું મેઈ કાળુ કરવાને માટૅ 

શે છે શાન્યતી ડુંથી ફપ પુરંદર, બેસર અને બી# કિએ મામલે દસ્ત 

ગણ કરી! લીધા છે રાળ્ન, રહ અતેવાંઝિમાં છે એટવે તેતા મરબુંથી પરુ 
મોમલેણું શાવિ બળવાન થાવ તેમ છે ગોવળષડાના રાળની બરેત રા 
છુ એક બણેલા ગણેલી છેકરામ દતક થઇ ગાદીએ બેસાડેલો છે પરતુ 



મુખ્યઃ મુખ્ય બતાવો. ૧૪૪ 
ઝડ 

અન્ન નન 

તેર્મા -પણુ' દહાડે દહાડે અધીતિ'થતી જાય છે, હમણાં પાડા વખત ઉપર ન્યારે 

રાણી મહેથી ૪ કરીને આવી તાારે.તેતે નાંમ્નુંજ,માન મળ્યું હેતું. બાળ 

રજાના મનમાં રાણીની ચાલચલકતને માટે વરેમ છે, તે ધારે છે કે ડચતા 

વહાણુમાં તે મષ્ઠે ગઇ તેમાં કંઈ કાળુ હતું. ખે, ત્રણી ખલાસીએ। સાથે તેને 

વપ્રારે ઘાલમેલ છે, અતે કહે છે કે રાણીની સાથે મકે જવાતે માટે તે" 

આગે; વહાણુની ચાકરી છોડી દીધી હતી. મ 

', - (આગળ જણાવી ગયા તે શિવાજી રાજ રાન્યની પડતી, સ્થિ- 

લિત લાભ લેતે જય છે તેણે કેટલાક ઉત્તમ અને મજખૂત કિલ્લાઓ 

હાથ કરી લીધા છે. એ સધળા પહાડી પ્રદેશમાં આવેલા મજબૂત છે, શિ- 

વજી બધી ખામતમાં એક સ્વતત્ર રાજની માકક વર્તે છે અને મોગલ 

તયા વિજપુર્ના રાજાઓની ધમકીઓને હસી કહાડે છે. તે સુરતથી ગોવા 

* સૃધીના રશ્માં લૂટકાટ ચલાવ્યાં કરે છે. વિજાપુરતા રતે તે વારવાર 

પોષ્ટ સહાસાડે છે તેમ છતાં વિજ્ગપુરના રાજ્યની ઉત્તર સરહદ ઉપર મોન 

[લોની સામે ભીડવામાં વિન્નપુરતું રાજ્ય તેને પાતાના એ સારા અણુ- 

ધ્યા સહાય જેવો ગણે છે. બહાદૂરી ભર્ય સતત ચાલતાં તેનાં સૈનિક વ- 

ડૈનથી ઔષરગઝેબનું લક્ષ તેના ઉપર લાગેલું રહે છે એઢલે વિજાપુર ઉપર 

વિજય કરવાની તેની ઇચ્છા કંઈક એજી ચાય છે શિવાજીને કવી રીતે 

દાખી દેવો એ સવાલ તેતી આગળ સુપ્ય અને અગત્યનો થઈ પડસે છે. 

સુરતના તેતો! વિજય આપણે આગળ ન્નેઈ ગયા લાર પછી ગોવાની પા- 

સેન॥ ખરડેસ નામના પોડડુગીઝ સ સ્થાનને તેણુ સર કર્યું છે. 

કાન્સ તરક પાછા કરવાને મારે દ્હવિં છોડી ન્યારે હું ગાવળકાં- 

ડામાં આવેલે। હતો! તમારે શાહજહાન મરણુ પામ્યાના અને પિતાના મરણુથી 

પુત્રને જે લાગણી થાય તે લામણી એરંગઝેમતે ખરેખરી થયાના સમાચાર 

મને તાં મળ્યા હતા. શાહજહાનતુ મરણુ સાંભળતાંને વારજ તે આગને જવાને 

મારે નીકળી પડમો! હતો અને ખેગમ સાહેબે તેને યોગ્ય માન આવકાર 

દીધો હતો. તેશે મોટી મસજીતને ફીતખાબના વાવટાઓયી અને ક્હ્યાર્મા 

આવતા પહેલાં ઔર્ગઝેમ ન્યાં ઉતરવાનો હતો તે જગ્યાતે તેવીજ રીતે 

ભભકાબંષ વાવટાએથો શોભાવી મૂકી હતી. જનાનખાનામાં ખેગમસાહેબના 

દિવાનખાનાત્રાં આવતાં દરવાજ્ત આગળ તેણીએ પોતાનાં તયા શાહજહાન 

પાસે હતાં તે બધાં રતતોયો ભરેલા સુવર્ણના ખુમચ'ની નજર્ કરો ઔર્- 



૧૫૦ ખનિંયરતોા પવાસ. ' 

ગઝેમને વ્રધાવી લીધો દતો. આવા ભભકાદાર આવકારયી ઉપકૃત થૈલા 

અને બંધુસ્તેદના સઠ આવિલીવથી લાગણીવાળા ઔરંગઝેબે પયુ* તેના 
પૂર્વના ગુન્ડા મા॥્ કર્યા અતે ત્યાર પછી તેતે માતમી અતે કૃપાથી 
પાળતા પૂર્ણું છુઠ આપી છે. * 

હવે મારા ઈતિહાસને! છેડે આવ્યો છે. હાલ રાજ્ય કરતો મોગલ પાદરા 

કેવીરીતે પૂર્ણું સત્તાના શિખરપર ચડયો તેન્નશુવાને માટે જેઈએ તેટલાં સાધનમે' 
મારા વાંચકાની સમક્ષ ખડાં કયી છે. એરંગઝેબનાં વર્યત અલબત્ત ગેર ઈન્સારી 

અને જાલમી હતાં પરતુયુરાપિયત રાનનઓના સબંધે આપશે જેમ વિચાર કરીએ 
છએ તેમ આને મારે વિચાર કરવાનો તયો. આપણા દેશમાં કાયદાથી 
એવું દઢજ કરેલું છે કે મોટો છિકરે હોય-તે ગાદિએ આવે પરંતુ દિડડુસ્તાનમાં 

તે? રાજ્ય ગાદીને માટે બાપના મરણુ પછી ભાઈઓ ભાઇઓમાં સ્પઃ 

પી થાય છે, દરેકને ગાદીપર આવવા માટે પોતાતા ભાઇએ સાધે લડી 
તેમતે કતલ કરવા પડે છે અયવા ખીજ ભાઇના દઢ રાજ્ય ષદ માટે 

પોતાને ઉપર કહી તેવી ૬શાએ પહોચવું પડે છે. ઔરંગઝેમે જે ચાલ 
થકવી તેતે માટે દેશકાળ, તેનો જન્મ અને તેની કેળવણી પર વિંચાર 
કરતાં તેવું બહાનું સાધ કહેવાય તેમ નષી એમ કહેવાય, પણુ તૈ એક એ- 
ગાધ બુદ્ધિ વાળા, મહારાક્યીય અતે મોરો પાદશાડ લતો એમ તે! કબુલ 
કર્વુંજ પડે છે, 



, ખતિયરનો કસના પ્રધાન મે. જાલખઠે પ્રતિ પત્ર? 

હિન્દુસ્થાનના વિસ્તાર; નાંણા; સોનું રણ) મહેસુલ, 

સેન્ય; ન્યાય; રન્્ય વ્યવસ્થા અને એરિ- 

ચાના રાજ્યોની પડતીના સુખ્ય કારણેપ 

વગેરે સખી. 

ભાતવતા સાહેબ, 

એશિયામાં ખાથી હાથે મોટા શાણુસાને મળવાને સંપ્રદાય નથી મ" 

હાન્ મોગલ પાદશાજ ગરગઝેબતાં ચરયુવદન કરવાતું માન મને મળ્યું 

લારે મારે પણુ તેના માન ખાતર આઠે રૂપિયા નજર કરવા પશ્યા હતો. 

વળી રાજ્યની ભારેમાં ભારે નેખમદારી વાળા નામદાર દિવાન કઝ્લખા- 

આતને'મે એક ચાકનું સેન, કાંટો અને અંબર્માં ખેસાડેલું ચાકુ નજર 

કરા હતાં, કારણુ કે કૈદ તરિકેના મારા પગારનો આંકડો પાડવો એ પણુ 

તેના હાથમાં હું. સાહેબ, ને કે કાંસર્મા દું નની રીતભાત દાખલ કર્- 

વાતું ડોળ ધાલતે! નથી તોપણુ હમષયાં ઉપર જણાવી તેવી સધળી રી- 

તભાતો હિંદુસ્તાતથી પાછા કૂરતાં હું શુલી નાઉ એમ તો બને જ નહિ; 

અતે તેથી હું આશા રાખું છું ૪ એરંગઝેખે દેખાડી ત
ેના કરતાં જુદી નન" 

તની મારા પ્રત્યે મમતા રાખનાર નામદાર ( લુઇસ ૧૪ સો। ) શહૅનસાહની 

હૂજુર્માં અયવા કૂઝલખાનના કરતાં મારે વધારે માન આ
પવાતે મોગ્ય આપ 

નામવરની ઇજીરમાં નાનીશી પણુ ભેટ વગર્ આવવાને હું આનાકાની કરૂં 

“છું તેને સાટે ક્ષમા કરશોજી. દું જે ભેટ કરનાર છું તે ભેટ મારા હાયથી 

નહિ તો ખેર પણુ તેની નવિનતાધી કંઈક કિંમતી ગણાશે એવી આશા 

જી. અદ્ભુત બનાવોથી ભરપુર હિદુસ્તાનમાં હમણુ।જ થયેલો કેરફ્રાર આ- 

પણા મહાન, શહેનશાહને જાણુવા ન્તેમ છે; અને આ પત્ર પણુ તેમાં સ- 

સાષલી જણુવા નવેગ બાબતોથી રાજ્ય મંડળમાં વિરાજતાં આપ જે પ- 

દવી ભોગવે! છે તેતે અયોગ્ય છે એમ નહિ લેખાય. મે' કસ છોડયું તે ૫- 

હલા અપ્રિતિવિધેષ રીતે ગુંચવાઈ ગયેલાં ધણાંક ખાતાને જેના કાય ભારે 

ભવસ્થિત બનાવી દીર્ધા છે, જેરુ આપણા રાજાની કીર્તિને દિગંતરમાં ક્રે- 

લાવવાને માટે ધણીજ કાળજ રાખા છે અને પોતાના લાભની તથા ફ1- 

હિના જે માજતાઓ યોજાય તે પ્રમાણે વર્તવાને ડ્રેન્ચ લોકને જેણે મોગ્ય 



૧૫૨ ખૂનિયરતે। પ્રવાસ, 

બતાવ્યા છે તે પુરુવતી મે(ગ્યતાતે આ પત્ર ધટિત છે એમ હુ મનું છુ 
ન્યાં તમારી કીતિં ગવાય છે તે દેશથી-હિ દુસતાનથી બાર વર્ષે પાછા 

આવર્તા, પચ પન્ના સુખથી અતે તેતે આગળ વધારવાને માટે આપે 
જે બવિશ્રાત શ્રમ, ઉત્તમ મન સક્તિતે ફામ લમાશા છે તેતાથી હુ પ 
થમ જ જાણીતો થયો છું આ વિષય એવે છે ૩ તેના ઉપર દુ ધણુ 
લખી શકુ, પણુ જ્યારે મારે! પ્રંસ્તુત ઉદેશ નવી અતે અન્નણી બાબતો 

પર્ લખવાનો છે સારે જેતે જગતે ડયારનીય સ્વીકારવી છે તેવી બાયત 

પર રું કરવાને વિસ્તાર કરૂં ? હિ દુસ્તાનની સ્થિતિતો આપતે ખરેખરે। ખ્યાલ 

આવે એવી નાભતો લખવાતું બ આપતે વચન આપેલું છે તૈ બાબતો 

ને ફં લખીશ તો આપતે વધારે પર્સંદ પડશે 

સામાત્યત ઈડીઝ અથવા હિદસ્તાતતે નામે પસિદ્દ મહાન્ મેશ 
લના રાન્યનો વિથાળ વિસ્ત॥ા2 એશિયાતો નકસોજ બતાવી આપે છે ગ 
શિતની ચોકસાઇથી મેં કઈ દિ'્સ્તાનતું પ્રાપ લીધું નથી પણુ સાધારણ 

રીતે ુગ્નાક્રીતે અડસટે અતે મોવળુકાંડાથી ગીઝતી તણું [મામતે રસતો 
છે ઝોમ વિચારીને અથત્રા ગીઝનીથી પણુ દૂર ઈરાનના પરેલા કદહ્દાર 
સુધી હિદુસ્તાનની &દ ગણુતા તે! આ બે દૂરના સ્થાન વચ્ચેનું અતર ફં 
સતા પાચસો! લીગ અમવા પારીસથી પાચવાર લીયે તગરતા અતર ક 

ર્તા ચોડુ અતર તહિજ છોય 

આ વિતાન રેશનેો કેટલેક શાગ તો ધણે રમાળ છે એમ મ્હેડુ જ 
પડે છે દાખતા તરીક્ટે મોઢુ બગાળતું રાજ્ય માત્ર ચોખાની, અનાજની 
અને બીજી અગલની ચીન્ત્રેની ઉપ-ધીકટ નહિ “ણુ ઈજત્મમાં નદિ ઉ 
લપન્ન યતી એત્રી અતેક વેધારતા નરની ઉષજથી, જેવી * રેશમ, રૂ, અતે 

ગળીથી તેના કરતા ચરે પેત્રુ છે હિદુતાનના ઘણુ”દેરો! ભરપુર વસ્તી અતે 

સારી રીતે ખેડાણુ થયેલી ગ્પાળ જમીનવાળા છે અહીના કકારીમર લેડ 
કતે ક જરા આંળસુ છે 'તતેોપણ સેતરજીગા, ઈીતખાગ, ભરત કામ, સે 

નારૂપાના કસબી ડાંમ અને અનેક નતના રેશમ અતે સુંતંરાકુ કાયડ 
વણવા વગરેતા ધધાર્મા વળગેલા રહે છે એમતો માલ દેશમાં ખપે છે અતે 

પરદેશ ન્નધ છે 

પૂરક ગાળાર્યપરના ધષા* રેસમાં ફ્યાં પછી સેતું અંતે રૂષુ પણુ 



૧૫૪ બિ પવાસ. 

નથી ધણી પ્રે આવે છે વધો મોકી, બેસો એતે મદ્ર કમસીન 
શરતે મેઈ *ળ માર્ગે પુ વંણાં ઘોડી ઇમીઓપીયા, આરેબીઓ અતે ધ છે" 
રીતથી હિંદુ ખોતે ચેટે છે. સમરડદં, બાલી, મોખોરાં, એને ઈરાત- 
શ્રૉથી દલિગડં, સેફ્ફળ, જસંદેળ, ઓખો શિ્યોળા ઘ્રૅશે મેધ સુવે વેંચા- 

તૌ અંતે ખવાતી ક્વીક વગેરે લીલો મૈવે! હિદુસ્તાનંમાં પે પ્ષેળ, ખંષે છેં, 
આ ઉપરતે પેસ્તાં, ચૌરાળી, એને બી ધણી જતની તાતી ક મેમો, આયુ 
ખોર, જાળું, સંફાં દ્રો, જે 5 આખુ ર્વષ વેચાય છ્રર્ત વગેર ફી, ડૈવે 
પૈશું પાથી « , દિદ્સ્સાનશં ૨ આવે છે. બંગાળે અને બીજે કેટલ કાહે 

નોના નાના શેયણમો વવશતી કોંઠીઓ કાલીવગમોં ર્વ છે એતે 
માંથી ત તથી શીઝાંબીકથી એકર પુ આયાત પોય છેં. ઈથીઓપીયાથી 
ગેનો શિભડો, દોથોરલતે, એતે લામાં કે છે. ડસતરી શમે ગોતા 
સાંમાર્ન ચીનેધી, ઈશેતર્ના ઢ થુ મૈદકનથી તં તથા સીન, પાસેનો, ડુટેછારી- 
નધી મ્રૉતિં અને મીટ ક્લીક વશ્ધુઓં ફેન વંગરે હિતોને ચાલે પણ 
પડું તેવી બધી વરતું પરદેફધી લિન અતે ભવે છે. 

દિ'ુસ્તાનમાં ઓલી બધી વરંતુગતી આયાત થાયે છેં તો પણ 
તેથી દિદર્તાનમાંના સોના ર્પાને તિકાસ થંવાનેક વખત્ મળતી નથી; 
કામ્ણુ કે જે વેપારીઓ ગએ વસ્તુઓ લાર્વે છે તેમનેં હિંદમાં ઉપજલી વ 

સ્તુઓઆ બદ્વામાં લૈવો લં લોભકાર# થઈ પર્ડ છે. 

આર્ઢલી બધી પસે ઉપ ઉપન્ન 4ની અર્ને બનાવટની વસ્તુઓ બિડ હિદુસ્તા- 
તમાં આવવા છતો આખી, ફુનિયવિં સેુરશણુ જે એતેક માર્ગે આર્વેઈતે 

એટકતું નથી અને આવે છે વને જવાનો રસ મળતો નથી. 
.- વશી કે ણુ ધ્યાનર્મા રાખવા નેગ છે કે મઠાત મો. મલ પાદશોક 

મોટા ઉમરાવોનો તેમજ તૈતી નેકરીમાં રહલા શુતસમેદરોતો એને શાતોના 

રાજ્યની સધૅળી જમીનનો ધી ગણાય છે. ઘરર અતે વાડી વછા નવી 

કટલીક શહર ,અને ગામ તળની જમીને ધણીયાંતો છે રામ છે, જ પ્રન્ન પો 

તપેતામાં વેથી સામી શકે છે. 

દરમાં ખાણ નથીં તોપયુ હિદ્ક્તાનમાં કિમતી પેળુ પુષાળ છેં 

બતે તરલાન્ શામલ પાધ્ચાહ સવો જમોનનો પર્શી કતો તેને યુધન વ 
સુલાત બજે છે તેથી તૈની દોલત અસંખ્યાત છે, આ દલંતના કત્તર પે" 

ક્ષર્મા ખૌોછ ધણી શ્પિતિઞોનું અવલોકન કસવા નનું છે. 



'હિદ સબ'ધી. ૧૫૫ 

પહેલું-:આ હિંદુસ્તાનના વિજ્ષાળ રાજ્યનો કેઠલોક ભામ રેતાળ 

અયવા પહાડી હાઇ અખેડે છે, કટલોક ખરાબ રીતે ખેડાય ષે અતે આ- 

છી વસ્તીવાળા ્ે. મનર અથવા કામ કરંતાર “કેકની તંગીને લીધે ક્ર 

લૉક રસાળ ભાગ પણુ અખેડ પડ્યે! રહે છે, અતે ધાક ખેડતો તેમના 

મૂળાના જીલમથી મરણુ પામે છે. અત્રેના ગરીબ એેડત લોકે જ્યારે તે- 

મતા મહા લોભીયા સૂંખાની માગણી પુરી પાડી શકતા નથી ભારે 

માત્ર તેમની આજીવિક” ુચાજી લઇતેજ તેમતે જવા દેવામાં આવતા નથી 

પણુ તેમનાં છોકરાને સૂબાઓ ગુલામ કરી લઈ લે છે, આવા અસલ જી 
લસવું 'એ પરિણામ આવે છે %ે ધણા ખેડુતે. પોતાની «ગીરો છઠ્ઠી 
નાશી જય છે અને શહેરમાં અથવા છાવણીઓમાં રાવતે, ભીરતી, અથવા 

મન્તૂરને! ધંધો કરી પેટ ભરવું વધારે સારૂ ગણે છે જેટલીકવાર તેઓદેશી 
રાજાએની હદમાં જઈ રહે છે જ્યાં તેમતે ઘણી છુટ અતે સગવડ મળે છે. 

ખીજા--મહાન્ મોગલના રાજ્યમાં ઘણી જાતની પ્રન્ન છે અને તે 
સધળાને તે સ્વામી થઈ શકતે] નથી, આ જાતોમાંતી ધણી પોતાના એક 
ગ્રોઢાને માતે છે અતે તે રાજા, મહાન્ મોગલને જ્યારે જરૂર પાડવામાં 

આવે છે સારે ચોથ અચવા ખંડણિએ માત્ર નામની જ આપે છે, 
કટલીક તે! ભાગ્યેજ અપાય છે ખંડણી આપવાતે ઠેકાશે કેટલીક તો 
ઉલટી ખંડણી લે છે તે પણુ રહું જથાવીશ. દાખલા તરીકે હિદુસ્તાન અતે 
પરિનની હદ ઉપરની જાતના લોકતા રાજાએ ઈરાનના રાનત »ે કિવા 

હિંદુસ્તાનના મહાત્ મોગલને કોઈને પણુ કંઈ ખંડણી આપતા નથી, બ્- 
લુચી, અક્શાન અને ખીન્ત પછાડી રાન્નએ પણુ મોગલને ખેડણી આ- 

પતા નથી. તેગએા સઉ પોત પોતામાં ર્વતત્ર છે, તેઓ પોતાની વીરતાથી 
ઉલઠ ચોથુ જેવું કંઈક લે છે. દાખલા તરીકે જ્યારે મહાનૂ મોગત્ને કંદહારને 
ઘેરે ધાલવાતે માટે અટ્કથી સિધુ નદીના પરદેશમાં ચધતે કાખુલ તરક્ 
કુચ કર્ી જારે ન્યાં સુધી તેઓની માગેલી જીખદૃપી ઇતામુ તેમતે આ- 

પવામાં આર્ન્યું નહિ સાં ગ્રુધી પ્ર્વતપ્પાંથી પાણી પુર નહિ પાડતાં તેઓએ 
સગલતા્ લક્કુરતે અઢકાવી રાખ્યું હતું. 

પડાણુ લેક અધિતિવિપ્રેષ છે. તેગ બગાળ ત્રરક ગગાના પ્રેસમાં 

રહેનાર સુસ્લમ્ાન્ જે. ધણા! ભાગમાં, મોમલેોએ હિદિર્તાનપર ચઢાઈ કરી 
જ્ઞાર્ પડેલાં પઠાશો જૈરાવર થઈ પક્યા હતા. તેઓનું દીલ્હીમાં પ્રણું 



વિદિ મળ'ધી ૧૫૭ 

છે અને કેટલાકના દૂર છે, આ દેથા શન્નએમાંના પેદર મોળ રાળ્નએ 

તો ઘી? બળવાન અને ધનવાન્ છે. આમાં ખામ કરીતે રાળણો જે પ- 

હૈલાં રશ્તબોતે! ગશ્ન અતે પુરૂતો વશજ હતોતે છે. બીન્ન બે 

«યમિ અતે જાવત મિક છે આ ત્રખુ જણા જે મહાન મોગલની 
સાથે લડાઇમાં ૧તર॥તું ધારે તો મોગલનતે તે ભયકર શજી રૂપ થઈ પડે 
એવા છે, કારખુ કે ₹રક રળનની પામે હમેશ રણુ મંમામમાં આવીને ઉભા 
રહે તેવા વીમ «તર ધેઈડેમવારો છે અને તે પર્ તેમની મામેં મોરચો 

બાંધતાર્ના ઘોડે મવામા ગતા ગતુત્ુમ આગવારો ૨૪પૂત કરેવાય છે. 

મે બીજે ઠેદાણું જણાવ્યું છે તેમ વેમનું લડાયક પદ બાપથી દીકરાતે મળે 

એનું પરડરામત છે. આના બદલામાં તેઓને ગીરો આપેલી છે; એટલે 
જ્યાં અતે જ્યારે રાળ્ત રણે ચઢે હારે તેએ વગર વિલ'મે તેતે અતુસર- 
વાને બધ'્યલા છે આ ર્જપૃત લેક ઘણે શ્રમ સદન કરી શકે છે અતે 
૧ત્તમ મેધ થવાતે તેમને મહ*727 કવાયતની જરૂર પડૅ તેમ છે. 

ત્રીજુ--મહાન્ મેઈશલ પાદશાક શુની *તતતો મુસમાન છે એમ 

જણાવવું એ તે ૬રૂગ્નુ જ છે ઉમમાન ખરેખગે મહમદનેઃ વારસ હતે 
એમ માનનાર તુર્ક લોકની માકક મોગલો પપ્યુ તેને માતે છે અતે તેથી 

તેએ! “એઓસ્માનાં' એ નામથી એળખાવ છે પાદશાહના ઉમરાવો ઘણે 

ભાગૅ ઇરાનના વતતી અને શીયા #તતના છે. તેએ અલાતે માનનારા છે. 

વળી મહાત મોમવ અક પર્ટેશીય રાશન છે એટલે કે તાર્વરીના મોગલે- 
ના વડા તૈમુર લેનના વશન છે, મોગલાએ ધ સ. ૧૪૦૧ ની સાલમાં 

હિ'દુસ્તાન છતી લીધુ હું આમ હોવાથા પાદશાહતે હજરો વિ'દુ મુસલ 
માન રાત્રએધી ભરેલા ટેરામાં રાજ્ય કરવુ પડે છે. આવા દેરામાં અને 

ચારે તરક્ધો બળડરાન્ અને રાજના રાત અમુદાયમાં પમ ધાલીને રહેવા 

માટે, અતે યુસબેગ અથવા ઇરાનથી જતે કઈ ચઢાઇ જેવી હીલાચાલ ;થાય 
તો તેનના સામા થવાને માટે પાદશાહતે રાતિતા વખતમાં પણુ પોતાની 

પામે મોડું લશ્કર રાખડાની જરૂર પડે છે. આ સૈન્યમાં રન્૪પૂત 
ટેશીએ, પથણુ અને ખરેખરા માગલને રાખેલા હોય છે. થોડા માનવાળા 

પણુ પરદેશી, ગારા અતે ધર્મે સુસલમાન હોય તે મોગલર્માં ગણાય છે. 

શજ્યમડળમાં ફાલ તેમજ પહેલા કઈ ખરા મોગલે! નહોતા; યુસગર્ગ, ૪- 

રાની, આરબ અતે તુક અથવા તેમના વ'શના હોય તે સધળા મે' આગળ ળા. 



૧૫૮ શનિંયરનો પવાસ, 

કશું તેમ સામાન્ય રીતે મોગલ તરીકે «૮ લેખાય છે મેત્રણુ પેટી થઇ 
જતાં જ્મનાં છોકરાં કાળાં અતે દેશની ર્ીતભાતવાળાં ચાય તૈમને સ્ોગલ 
તર્ર8 બહુ 'સાત મળતું નથી અને નવાં આવનારત્। જેવો નતેખમધરીની 
નોકરી પે મ મળતી નધી. તેએ વળી નને તેમતે. સામાન્ય પ્યાછામોં અ 
થવા ઘોડે સવાર લશ્કરમાં ઘખલ કરવામાં આવે. છે તોય. સંતોષ પામે છે. 
આપ નામ્દ દરતે, મદાનૂ 'સોગલ પાદશાહના લસ્કર સમધી અતે તૈની પાછળ 
થતા ખરેચ અદણુનો અરેખરા 'ધિતાર આપી કંઇક અનુમાન આંધવાને 

શક કમાન્ કરવા એના વિચારથી હું તેનું યથાર્થ વર્ણુન કરૂં છું. ન યાક 
રાખયું જ પડે એવા દેશી લમ્કર સંબધી ડું મમમ લખીશ, ' રશી 
લશ્કર ' એ નામમાં જયસિગ અને જરાવત સિંહના દેશી રજપૃત રરવીરો- 

નો સમાવેશ છાય છે. આ ખે રજપૂત રાજાઓને તેમજ બીત પણુ કેટ- 
લાક શન્નઓતે પાદશાહ તેમના રાજપૂતોતે પોતાની પાસે તોકરીમાં રાખવા 

માટે ધનની બોટી બક્ષીીસી આપે છે. પરટેશી અને મુસલમાન ઉમરાવોતા 

જેવીજ પદવી એ રા'એ ભોગવે છે. પાદશાહ પોતાની ખીજમતમાં 

રાખે છે તે લક્કરતા અથવા પાતોમાં રાખેલા લશ્કરના જેવીજ સમાન- 

તા તેમતે માટે છે દેશી રાજવ શિઓ પણુ ઉમરાવેતા ધારાએજ પળાય 
છે માત્ર એટલોજ રેર કે રૅેશો શાજવશીઓથી કિહ્ષાની અદર ઘે!ડેસવાર 
થવાતુ નથી. દેશીઓ પોતાના તખુમાં રહે છે અને ઘણું તો પોતાના 

સરદારને માટે પ્રાણાદૂતિ આપવાને માટે પલુ પાગ ન પડે એવા રજપૂત 

શર્વીરોની સાથે લડવા જાય છે. રાન્નએતા માતભગતે માટે કપટ રયાયલાં 

હોય યારે રજપૂતોની આ સ્વ્જાત ભક્તિ સિંહ થાયછે 

મોગલ પાદશાહને રજપૂત રાજાને પોતાની નોકરીમાં રાખવાતાં 

બીનત પણુ ઘણા કારસો છે. ૧લું--રજપૂતો! શરવીર છે એટલુંજ નહિં 

પણુ કેટલાક રાશન મેં આગળ કહું તેમ ગમે તૈ કાળે વીશ દ્રનનર ક 
સતાં પણુ વધારે માણુનટ રણમાં શ્રાવે છે. બીજી-જેગ મ્રોમલની તાક: 
રીમાં ન હોય તૈવા રત્નને બંધમાં રાખવાને માટે પણુ જરરના છે કારણ 

9 તેગા ખંડણી ન આપતાં હથિયાર લે અતે મોગલ બોલાવે વારે ન 
આવે તૈવા છે-ત્રીજુ. પાદશાડની ગમ રાજ્ય નીનિની પહ્દતિ જ છે ક રા" 

«ગોમાં પર્ખ્)ા ઉતપન્ન કરાવવી અતે એકના કરતા ખબીન્નતે વધાકે માન 
જ મરતે આપા તેઝામાં માહેમાંહ લડાઈ સળગાવીને પેતાનું કગ સાજી 



હિદ સખંદીં ૧૫૪ 
જ કડ 
લેવુ મયુ“--માઈ ઉર્મરીવ, સગા કે પદાણુ લૌદ્રાન કરી ઉસ ધાય તો 
તેમની સામે ધરવાને રજપૂતો હાજર હય છે પાચમુ--ન્લારે ગેવળકો- 
ડાતો! શકત વિજપુરના રાજની ખડશી એટેકની સાતે ધાય છે અથવા 
બીન રાશવતે હરાવા ચઢે છે સારે મોમલ પાદશાહ લતે પૉતાને વફ 
કરવાને માર્ટે તેંમતી જિતતીં ઉમરાવો કરતાં રપૂત રાજાઓને 
તેમની સામા મોછકંવવાનું વધારે પસંદ દરે છે, ઇંદું--ડેયાંરે પાદ્શાડને ઇ 
રાનીઓની સાધે લડાઇમાં ઉતરવુ પડે છે યારેં રજેપૂત રાન્નએ તેતે અ 

તયત કામના થઈ પડે છે હમણાંજ મેં નકા કરી તેમ દરબારી ઉંમરોવેર 
એ નંતતાં હવાથી પાતાના દેરીના રાજાની સામે લડવોતે પાછ! પડે છે 
અને ખાસ કરીને તે એલા મોટે કે તેએ તેતે ઇમામ, કધીદ્ અથવા 

અધાનો વશજ માતે છે અને તેની સામે લથીયાર પેડવા એ એઈ મોડું 
પાપ એતે ગના માતે છે 

રજપૂતોતું સૈન્ય ફાખવાનાં મે જે ઊંપર કારણે બતાત્ધાં તેના જે 
વાં જ કારણોથી પૉર્દશાહતે પડાણુનું લશ્કર રાખવાની જરૂર પડે છે 

ઊપર જણાયું તૈ બધું પરદેશીય અયેવા મોગલોતું બનેલું સૈન્ય જે 
ફાજ્યસૈન્ય તરીકે ગલુય છે તેનું રા*્નને મોટે ખર્ચે પોલન કરવુ પડે 
જુ. આ સૈત્યતો સવિસ્તર હૅવાવ અત્રે અતુચિત તો નહિજ ગણામ 

ધાડેસવાર આતે પાયદેળ લશ્કરના મુખ્ય ખે ભાગ છે એક ભાગ હુ" 
પશ પાદશાહેની પાસે શહે છે અતે બીને પ્રાન્તની છાવણીઓમમાં રહે છે. 
જૈ ઘોડેસંવાર લસ્કર પાદંશાડની પાસૈ રહે છે તેં ઉમરાવોનું હાય છે 
શે પ્રંધેમ હું તેના સગધૅજ લખીશ, પછી મુનસક્દાર અને રે દદાર્ 

લર્રર સબધી લખીશ, અતે છેક છેલે સામ્ય ઘોડેસવાર અતે પાયદળ 
વિષે બોલશે. સારે હવે પ્રયમ ઇન્ક્ન્ટ્રી અતે પછી ભાવાવાળા અને છે- 
વંટ તોપખાંતાના પગપાદ અતે ઘોડેસવારો સબધી લખવા માડુર્છુ 

ગ્રોગંગ પાદરાઇતા દરબારના ઉમરાવે] કરાન્સના ઉમરાવોની મામૂક ઉ 
શરીવજાદા હોય છૈ બૈમ તો ધાસ? નહિ રાન્યની તમામ જમોર્ત પા- 
દ્ોહે1ી પોતાની હોવાથી અહીં જમીનદારો કે ઉમરાવ પદ જેવુ કઇ 
છેં જ મહિ જમીનદારીના પૈસા ઉપર જીવતુ અને રાન્યમાં ઉમરાવ પ૬ 
ઘરાંવતુ કોઈપણુ કુટુમ્બ આ દેરાંમા છૅ જ નદિ પાદશાહના દરમારી 
ઉમરાવો અમીરત્દા હોતા નથી. કાર. ઊંમરાવની માંલ મિલક્તતેા ધી 



૧૬૦ બનિંયરતે પ્રવાસ, 

રણી પાદશાહ પોતે ગણાતો હેદવતથી કોઈપણું કુટુમ્થ ષૉતાતું પદ વેરા 
પરંપરા જાળવી શકતું તથી. ઉમરાવતુ મરણુ થતા તેતો છેકે અને 

બહ્ઠ તો તેતે! પુત્ર ભીખારીની હાલતમાં આવી પડે છે અતે 

તેને ભૂખના માયો બીન્ન કોઈ ઉમરાજતે સાં ચાકરીમાં રહેવુ પડે છે 
પાદશાહ ઘણું કરીતે ઉમરાવની વિધવાતે વર્ષાસન બાંધી આપે છે. અતે 
જે કાઇ ઉમરાવ ધણાં વર્ય જીવે તો તે મારા ગહેરાવાળા અતે ગોરા 
મોગલમાં ખપે તેવા પોતાના છોકરાએને વગસગથી દરબારમાં દાખલ ફ- 

રાવી દે છે આ પ્રમાણે મોટા ષદ પર જયુ ગ્યે ઘણુંજ ધીરે ધીરે જવાય 
છે, કારણુ કે સારી વગ હેય તે।પણ્ નાતી નેઇરી કરત! કરતાં ક્રમ કે- 

માણે જ અમુક માષ્યુસ મોટા હેહદા ૫ર જઈ,રાકે એવો તિયમ બાયલો 
છે. ઊમરાવોનું મંડળ આ, રીતતે લીધે ઘણુંખરે પરદેશના સાહસિકોનું 

અથવા ગુલામ અને ખોશતઓતું બનેલું હોય છે, જેએ! નીચ #નતતા અને 
વગર્ કેળવાયલા હૈય છે મોગલ પાદશાહ પોતાતી ઇચ્છા પ્રમાણે તેમતે 

વધારે ઉચા હોદા ઉપર ચડાવે છે અથવા ભીખ માગતા કરી નાખે છે. 
કઠલાક ઉંમરાવોને ઉગી એટલે એક હજાર ઘે(ડેસ્વારતે! અધિપ, 

જને બે હતરી, કોઇને પાંચ હનરી, કોઇને સાત હન્નરી, કોઈને દશ 
હરી, અને કોઇને ભાર દનારી એવા ઈલિકાય હોય છે. પરતુ બ!ર હ" 

નવરી તે. ઘણું કરીને પાદશાહનો શાહન્નટે! થાય છે ઉમચવે।તો પગાર તે 
મનાં માણુમતા પ્રમાણમા નહિ પરતુ ધોડાતા મામાં હોમ છે અતે 

એક માષણુસતે સાધારષ્ડુ રીતે બે ધોડા સોપવામાં આવે છે, વિ'દ્સ્તાત 
જેવા ગરમ દેશમાં એક ઘોડાવાળા તિપાઇ લમડો ગણાય છે, કારણ કે 

ગક ઘોડે મોરો સાતને કે મરી 2પેદ હોય તો તે શુ ડરી શકે: આ પરથી 
એમ ન ધારતા કે બાર ઉશ્તરી અને માત હકારી ૪તકાળવાળા ઉમસવેા 

તેટલા ઘોડા રાખે છે અથતા પાદશાક તેમનું તે ધમાણું ખરચ આપે છે. 

આ નામે તો ધવશે ભાગે મેઠાઇ ટૈષ્)ાડવાનાંજ મા છે. પાધ્યાહધ દરેક 
ઉમરાવે કેટલા ઘે!ડા રાખતા તે સ્૪ખૂ!વે છે અતે તેટલ!ન# પમ ખમાં તેતે 

પગાર મળે છે, ઉમરાવના પગારતેો આધાર પોડાએની ગખ્યાં ઉપર આ- 
ધાર રાખે છે ઉમરાવો આ પ્રમાણે મળતા પમારમાથ મોડા ધૈ!ડા થ 
ખીતે અધવા રાખેલાં બાષુમોને કરકસરપધી પગાર આપીને નાણા બચાવે 

છે. આ પમાણે તમદીમાંથી ઉગારો કરનારાઞોાના હરતાં જે લમરાવેને «ત 
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ગીર મળે છે, તેએ] વધારે માતખર થાય છે ખે પચ દરી ઉમરાવને 

હાં ચાકરી ૩રી હતી. તેતે પાચસે ઘોડા રાખવાને આંક બોંધી આપેલે 

ઇજે! અને તેને મમતા પમારમાથી સંઘના ખરચ ખાદ કરતાં તેના પગાર 

તરીકે તેતે ચોખ્ખા હ'તર રૂપિઆ પડતા હતા; જતે 3 તે ઉમરાવ «તગી- 
રદારો ઉમરાવ ગછેોતેઇ, પરવુ મગદી ઉમરાવ ઇતે!, ખા શિવાય ખીન્ત ક 
ટલાક બઢા સાહેમ ઊમસવે ન્નેવામાં આવે છે, જેઓનું "ખરચ તેમતે દેવાના 
ખાડામાં ખુદડી રે છે, ખતે બીજ દેશના અપીર લોકની મારક તેએ 

પાયમાલ થઇ જાય છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ તેએ ખરૅખરી હાડમારીમાં 

આવી પડે છે. ખાણાતો અતે દમામનો જ તેમતે ખરથધ રાખવે! પડે છે 

“એમ નૃહિ પણુ વખતે વખત પાદશાદને નામ પ્રમાશે મોટી મોટી ન 
જરો ફરવી પડે છે, તેમા એમના ધર બેશી નયે છે, વળો તેએ પે!તાતા 

અમારાઈના માંભામાં ધણીક ઓએ પરણે છે, તેના ચાકરોતા ખરચમાં 

અતે ઉંઠ, તઘા ઘોડાની ઘોડારોમાં તમને પુષ્કળ દેનું ચાય છે 

પાદશાઇના દરબારમાં હાજર શહેતારા ઊમરાવો શિવાય ખીજા ઉખ* 
રાવો પ્રાતોમાં અતે લશ્કરમાં દેશાવર ખાતે હોય છે તેમની સખ્યા કેટલી 
છે ત્તે હુ નદી કહી શક્તો નથી, તેમજ તે મુકરર પષ્ણુ તથો. દરબારમાં 
પાદશાહની હજુરમાં હાજર ચતા ઊમરાવોની સેખ્યા ૨૫થી ૨૦ની છે 

અને ખેં ઉપર જલાવ્યુ તે પ્રમાણે તેમની ઉપજ છે, તેમા ઝોક દન્તરીથી 
બારહજરી સ્રધીના ઉમરાવો આવી *તય છે 

2 હફ આતમરાવે! મોટા 3૦૫માં સ્થંભ ગણાય છે અતે તેમને રાજ્ય 
નગરમાં અને દેશાવરમાં તયા લસ્કરમાં મોટા મોઢા એદ્દ ભને અસલ 

માનવતા ઇલકામ મળેજે, કેટસાક ઊમશવે। ખાસ રાસ્યમગરર્માં રહી હજુ- 

રમાં /દાજર રહે છે. ખા હંમશવે! વારવાર બડા ઠાડથી નગરમાં ખીકળે છે. 

કાઈવાર હાથી ઉપર કોઈવાર ધોડા ઉપર અતે ધણીવાર પાલખીમાં બેશી 
ખદાર્ «તા તેએ નજરે પડે છે, જ્યારે તેએ! ખહાર નીકળ છે ત્યારે 

પદલાક ઘોડેસવારો તેમની આગળ પાણ્ળ ચાલે છે, કેઠક્ાક પગે ચાલતા 
ગુબામા તેમને પડખે રહે છે અને કેટલાક ચાકર, કાઈ ઉમરાવનું પાણી, 

કાઈ પીચદાની, તથા કોઈ હુ લઈ ચાલે છે અને એકાદ બે મોર પિચ્છની 
ચમરીયી વારવાર તેમના રોઠતે માખા ઉરાડતા પાલખીની લગોલગ રે[ડ- 
તા ખ્નેવામાં આવે છે, “આવા બડૅન્નવ યાટ્યી ઊમરાવે! રાજ્ય તેગરની સે!- 

શ્ય 
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ભામાં અને મહત્તામાં મોટો વધારો કરે છે. કામે જતા હોય ત્યારે કેટલા- 

ક માષુસેદ યે।પડા લઈ તેમની ખુંઠે દોડે છે દરેક ઉમરાવતે મે વખત 

પાદશાહની દત્તૂરમાં હાજરી આપી આવવાની ફરજ પાડેલી છે. સવારના 
દશ અગીયારતે અમલે ન્યારે પાદશાડ ન્યાયાસન ઉપર બેસે છે તે વખતે 

અતે સાંજતા છ વાગે એવા બે દરબાર ભરાય છે. જે ઉમરાવ દાજર ન થાય 
તેને માટે શિક્ષા ઠરાવેલી છે. અનુક્રમે દરેક ઉમરાવને રાન્ય મહેલમાં પેન 
તાતે! ચોકી પહોારા અઠવાડીઆમાં એક વાંર ૨૪ કલાક?સુધી રાખવે। 
પડે છે. ચે? પહેરો રાખવાનો હેય ત્યારે સુવાનાં ગોદડાં, સાદડી વગેરે 

સધજુ ઉમરાવતે મોકલવું પડે છે, પાદશાહ તેણ માત્ર તેમતે ખાણુંજ પુર 
પાડે છે અને એ ખાણું વિધિ પુરઃસર ઉમરાવ રાજમહેલ તરદ મુખ 
રાખી સલામે! કરીને લઈ ન્નય છે. 

પાદશાદ ન્યારે હાથો ઉપર અબાડીમાં ખેશીને ખઠાર નીકર છે 

ત્યારે વયથી, ગથી, અયવા અમુક રાજકીય કામથી જેએ રોકાયલા નહે।ય 
તેવા ઊમરાવોને ઘોડા ઉપર બેથીને તેની સાથે રહેવું પડે છેટ છૂળ છુ- 
કર્તા અને તાપ સાંખતા તેઓ પાદથાદની સાથૅ સવારીમાં ચાલ્યા ન્ય છે. 
દરેક વખતે પાદશાઇનું રક્ષણુ કરવામાં આવે છે. શિકારે ચડલે। હોય કિવા 
એક ગામથી બીજે ગામ જતે! હોય તેપણુ દમામથી છત્ર થામર્ અતે 
ખાજાં સુખ સાધનોથી તૈતે એચારામમાં રાખવે; પડે છે. ન્યારે નગરની 
પાસે શિકાર કરવા ન્નય છે, ત્યારે પાદશાહ એવો મેટા રસાલો! પોતાતી 
સાયે રાખતો નમી, છ્તાં તે દિવસે જે ઉમરાવ ચેઝ પર છે. તૈતે જ 
સાધે લઇ ન્ય છે. 

માસિક પગારતા ધૅ!ડેસ્વાર તે મુનસફ્દાર કહેવાય છે. તેમને ઉમ- 

- રાવે જેટલે તે! નદિ પરંતુ સારો પમાર મળે છે. તેએ નાના ઉમરાવ જે- 

યા લેખાય છે અને મોટા ઉમરાવોની પસંદગી તેમનામાંથી «૪ થાય છે. 

તેએ રાળને જ પોતાનો અધિકારી ઉપરી ગણે છે અને એમતું કાતર 
ઉમસવના જવુંજ છે. પદેલાં ઉમરવોતી માધક તેમના હાઘતઝે પષ્યુ ધોડેન 
સવારો રાખવાર્માં આવતા, પરતુ હમણાં એ રીત નાધુદ કરેલી છે. 61૬ 

તેઓ પોતાના કામ જેમ પાંચ છ ધોડા રાખે છે અને તેમતે! પગાર અરે 

મોથી સાતસો સધીતો જોય છે. તેમની સંખ્યા નછી નધી, પરંતુ એટલું 

તો ખડ 8 ઉપ્રરાવોના કરતાં તેએ ધણા છે રદેશાવરમાં અને લસ્કરમાં 
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રહેતા મુતસક્દારે બાદ કરતાં દિદ્ીના દરખાર્માં તેમની સંખ્યા બેસ 
ત્રણુસૅંથી એછી નયી, ? 

રાજીદારતે નામે ઓળખાતા લોક પણુ ઘેાડેસ્વાર છે. તેમને તેમના 

નામના અષીતુસાર રોજતો રેજ પગાર મળે છે. મુનસફ્દારતા કરતાં પણુ 

જઢલાકનો પગાર ધણા વધારે હોય છે. તેએ જાદી પાયરીના અતે ક 

માનવતા માણુસ ગણાતા નથી. મુનસક્દારોની માફક તેએ પાદશાહના 

બ્ધાયલા નથી. મુનસયેદારાતી માક ઊંચી જાતને સામાન તેમને લેવા- 

ની જરૂર પડતી નધી. તેમની સંખ્યા ધણી મો1ટી છે. તેએ! કામદાર અને 

કારકુન્નું કામ કરે છે.,તેમતે પોતાતા પગારની ચોપડી રાખવી પડે છે પરંતુ 

તે દેખાડીતે તેઓ લાંય રૂશવત ખાઇ શકતા નથી. 

ઉમરાવોના હાથ નીસ તોકરી કરનારા ઘોડેર્વારોતા ખે ભેદ છે. 
પહેલા વર્ગના ઘોડેસવાર ખે ધોડા રાખે છે, જે ઉમરાવને પાળવા પડે છે. 
ખીજા વડોતો સવાર એક ધોડા રાખે છે. આ લોકોતેો પગાર ઉમરાવની 
ઈચ્છા ઉપર્પ્આધાર રાખે કે, છતાં પાદશાહ તે ઉમરાવતે પમાર્ આપતાં 

ઝેક ધોડેસ્વારતો પગાર પચીસ રૂપિઆ લેખે ગણી ઉમરાવતે આપે છે, 

પાયદળને ઘણુ હલકે પગાર મળે છે, તેરમાં પણુ બંદુકવાળાએ અ* 
નેક નાતના નેખમર્માં જવા ઉપરાંત બહુજ થોડા પગારદાર નેવામાં આવે 
છે, તેમને દશ પદર્ અને વીશ રૂપિઆ મળે છે. ઈં-લીશ, જર્મત, ડચ 

મરૂન્ય અને પાર્ટુગીઝ કપનતીઓમાંના નાશી છુટેલા માણસો! જેએ પાદશા- 

દને સાં તોપખાનામાં તાકર રહેલા હોય છે તેમતે સારે! પગાર મળે છે; 
છતાં આજના કરતાં પદુલાં એટલે જ્યારે મોગલો તોપખાનાની બાબતમાં 

ઝએાછા માહિતગાર હતા યારે તેમને ઉદાર હાયે પગાર આપવામાં અઆ- 

વતા હતા. હજી એવા જુના નોકરો છે જેમતે મહિને બસે રૂપિઆને। પ- 

ગાર મળે છે. પરંતુ હાલ તો પાદશાહ મહા મહેતતે તેમતે નોકરી આપે 
છે અને તે પણુ બત્રીસ રૂપિઆમા. આ રકમ તોપખાતાના યૂરાપિઅત 
ત્ાકરોતે માટે હાલમાં સુકર૨ થઈ ગઈ છે. 

ભારે અને દળવું એવા તોપખાનાના ખે વિભાગ છે. ભારે તોપ- 

ખાનાના સબધે મતે યાદ છે-કે જ્યારે ઔરગઝેક પાદશાહ તેના મદવાડ- 

સાથી ઉઠયા પછી લાહોર અને હિદ્સ્તાનના નાના પણુ અતિ રમણીય 
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રવર્મભૂમિ ૫ કાસ્મિરની મુનિ ગયે! યારે તેની સાથે પીતળતી ભારે તોપો 
લગભમ સીત્તેર હતી, આ ભારે તોપે। ઉપરાંત બદ્કથી ખમજી મ્રોડી'ન|ની 

તોપોાતી સખ્યા તે વેળાએ આશરે બસે ત્રણુમેની હતી અને તે સધળી અ!" 
પલી વહાણુની તોપોની માફક ઉઠતી પડપર લાદેલી હોય છે. આગળ 6પર 

છુ પાદશાહની મુમાફેરીનું વર્ણન આપીશ તમારે મુસાફરીની દરમીઆત પાગ 
દૃશાહ કેવી રીતે પોતાના શિકારીયાજતે જગલી પખીએપર છોડી " દેતો, 
કેવી રીતે ભુરા રગતા ગે(ધાઓનેદ શિકાર કરતો, પાળેલા ચિત્તાઓને છે ડી 

મૂફીતે કેવી રીતે હરિશુતે! શિકાર કરતોદ અને મોરટા , સિહતના શિકારમાં 
કેવી રીતે વારાફરતી પાદશાહ પ્રતિ દિવસ શિકારની મેલગાદ મારતો ,દતે! 
તે ખરબર વિગત વાર લખીરા. ૬ 

લાહોર અને કાસ્મિરતી મુસાફરીમાં સાથે રાખેલા બારે તાપખા- 

નામાં જે તાપો લેવામાં આવેલી હતી તે તોપો માર મત પમાણે પ્રવા- 
સતે અનુકૂળ હતી આવી પીતળની ભારે તોષ ૫૦ થી ૬૦ તે આરારે 

છતી અને તે મવળી નાના પ્રકારના સુદર્ રગથી રગે્લા ગાડીએ ઉપર 
ગોઠધેલી હતી જે ગાડીને આગવે તથા પાછવે, માગે દાર્ખાનાની પેટીઓ 

પણુ રાખવામા આવે છે આ તોપની ગાડી સારા ખે ઘોડાથી ખેંચાય છે 

અને ત્રીન્ને ઘોડે આગળ નેડવામાં આવે છે દરૅકે ઘોડા ઉપર એક સવાર 

હેય છે પાદરાહ શિકારની રોધર્મા અતે પાણી વાળી જગ્યાની પાસેતા 
પ્રદેશમાં થઇતે મુસાપ્રી કરવાની ખાયેસનેં લીધે વારવાર મુખ્ય રતે! મૂકી 
આડફર રસ્તે મુસાફરી કરતો હતો, તેયી લોરે તોપખાતું"વૈની શામે ચા 
લતું નહોતુ આ તોપોતે તદીએ ઉપર તાંખેલા ઇે/ઠીખોની 'યુલ ઉપર મ* 

૪તે લઈ જવી એ ઘણું કઠયું કામ હતુ, તેવે માર્ગે! તે'શાલી શક્તી નહિ. 
ઉંદ ઉપરની હળવી તોપેઃ હમેચાં પાદ્શાદની નજદીકજ “શખવામાં આવે 
છે પાદશાહ ન્યારે સવારમાં પોતાનો મુસાફરી શેર કેરે છે ત્યોરે તે તોપો 

આમળ ઉપર જ્માં પાદશાહ અતે ઉમરાવે।તા તછુ આકળયી ખેંચવામાં 

આવ્યા હેથ છે તે ટેડાશે પાધરી લઈ જવામાં આવે છે તેછુતે મોખરે તે- 
મતે મૈઠવવામાં આર્વે છે અને ન્યારેં પાદ્શાક સલામત્ત ત્યા પધ ર છે 

ત્યારે તેમને સલામતી આપવાને તેમા નાર થાય છે.“ ' *? 
શકાલની છાવણીના લશ્કર પાદશારની સાથેના થશ્કરની સખ્યાષી 

વધારે હોય છે એન લસ્કરમાં ને દ્રો તે તે છે, દર દરક મદા 
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લમાં ઉમરાવ, મુનસફ્દાર, રાજ'દાર, પામદ્લ ન્અતે તોપખાનું રહે છે ફત 

દક્ષિણુમાં ૨૫-૩૪ ઇર ધોડૅશ્વારતું લસ્કર રહે છે, કરણુ કે વિજાપુર 

અને ગોવળકાંડાના રાન્્ત કદાષિ એકક થઈ પાદશાઈ લશ્કરી મામે 

ચાય તે! તેમતે પુરૂ પડે એદલું લસ્કર ર્યા રાખનું જ જઇએ ઇ૪રાતી, 

ઔગાન અને બલુચી નાતના લોકતી સામે મરલદના સ્્ક્ષણુ માટે કાખુલના 

શન્યમાં પા“શાહનું થોડામાં થોડુ બા* અથવા પદર હર માસુસર્તું લ- 

સ્કર રહે છે ચાર પાંચ હ%ર માણુસનું ચૈન્ય કાક્મિરમાં રહે છે વારંવા- 
રતી લડાઈતા સ્થાન 3પ થઈ પડેવા બમાળ દેશમાં સઉધી વધારે લશ્કર 

રહે છે એવો તો એકે મહાલ નથી 'કે જ્યા લશ્કર શખ્યા વગર ચાને 

દરેક ઠેમલે દેશ થળના ઉપર વિચાર કરીતે પોડ દે ઘણું લશ્કર રા ખવુ «૮ 
પડૅ જે, આ પમાણે જેતા હિદ્સ્તાનનું લરકર ખે સુમાર છે 

આ આડીતેડી પાયદળ વગેરેતી ગણુતરી જવા ૬ઇતે હું માત્ર મારા 

અને ખીજ પ્રવીણોના મત સાધે મળીને માત્ર ધોડેસ્વાર લસ્કરની આશરે 
સખ્યા અપુ તો તે, પણુ ઘણી મોરી છે, એટ્લે ક દેશી રજા અતે પ૫ 
ઠાણુ લેકોતા સૈન્ય સાથે પાદશાહની તહેનતાતમાં હમેશા ૩૫ થી ૪૦ ચા 

લીમ દર પોડૅમ્વારે લકકર રહે છે, તે અતે જુદ્દ જીદ મહાલેમા રહેલા 
લશ્કરના ,ધોડેસવારો મળીને હિ'દુર્તાનના મહાન મોરલ ઔરગઝેગ પાદશા* 
દું ઘોડેસવાર લશ્કર જ માત્ર બે લાખ ધોડાઓતું અયવા એમી પણુ સહજ 

વધારે છે 

મેં કહુ કે પાયદળ ઘણું છે તેપરથી એમ ન ધારવું કે પાદરાઇની 
સાથે રહેતા લસ્કરમા તે ઘણુ છે, તેમા તે પગવાળા, બદુકાવાળા અતે 

લકી તોપોાની પાછળ રહેવા માણસો શુદ્ધાં પદરઠકનર માણુસતી સખ્યા 

જે આ ઉપરમપી મહાનમાં કેટલું પાયડળ $શે તેને! આશરે! કહાડી શકા- 
શે-ડભીન્ન લોકો લસ્કરમાં મજુર; ગાડાવાળા, વેપારીઓ અને પાણીવા- 
ળાને, સ્રામેત દખી લશ્કરની સખ્વાતો આકડે ન મતામ તેવે] વધારે 
છે; હુ એમ કહેવા માગતેદ નથી પરતુ ખરે ખર્ તોનહિ, પણુ આરાતે લ- 
ડાયક #્પાયદન કેટલુ છે તે આપવા માગર છુ આવા માણુસે બાદ કરતા 

શત્નની સાથેનું અને ખીન્ત મહાલનું એક દર પાયદળ ગણીએ તે! તે પણુ 

ત્રણુ લાખ માણુસથી એણછુ #બજ યાધ સૈન્યની સાથે રાખવામા 



૧ૃદ્દુ અૂનિંપરતો પ્રવાસ. 

આવતા તખુએ, વેપારીએ,” શીસ્તીએ અને સ્રિયોતી સંખ્યા ને મતપર 
લઈટ્ું તે આ સંખ્યા ગપ નેવી લાગરો, આવા મોટા સૈન્યને લઇ 
જવા લાવવાતે સાટે વળી પાદશાદતે ઘણાક હાથીએ, ઉંટો, બળદો, ધેઇ।- 

ઓ અને મજીષ રાખવા પડે' છે. આ ઠેકાણે આપ નદમદારે યાદ રાખ- 
વાતું છે કે, હિંદુસ્તાનના રાન્યતી રીત મમાશે પાદશાઠ જ આખા રાભ્ય* 

ની જમીનતો માલીક ગણાય છે અતે આમ્રા અથવા દિલ્હો જેવાં મોટાં 
રાન્યનગરા આવાં મોં સૈત્યથી નટ વરતીવાળાં ગણાય છે, કાર્ણુ કે 
રભ્યતગરમાં રહેતા લેઠકને પણુ પાદશાહ ન્યારે લાંબી મુશાફરીએ નીકળે 

છે ભારે તેતે અતુસરવું પડે છે. આ રાજ્યનગરો પારિસ જેવાં વસ્તીવાળા 

નગર સામે સરખાવતાં છાવણીથી ક'ઇક વધારે સગવડ વાળાં ધરોતે લીધે 

શેક મોછી છાવણી સાથે સરખાવીએ તે! વધારે મે.ગ્ય છે 
દરેક ખે મહિતે અત્રેના સનિકાતે પગાર આપવો પડે છે. ઉમરા- 

વોને દરબારમાંધી પગાર મળે છે અતે તેઓ પોતાના માણુસેતતે પગાર 
આપે છે. પાદશાઠતા તરફથી જે દરમાયે! મળે એજ માત્ર તેમતી આછ" 

વિકા છે* કરાંસમાં ન્યારે વખત પડે રાજ્ય પોતાનું દેવું તરતજ અદા કર- 
વાને અશક્તિવાન્ થાય છે તે વખતે અમલદાર અતે સૈનિક પોાતાતી ખા* 
નગી ઉપજમાંથી ત પુર્ કરી શકે છે પરંતુ હિસ્તાનર્માં તો નેં પમારની વિ* 

લબ થાયતો મહાશય'કર પરિણામ આવે છે. સૈનિકા તેમની પાસેતો જીન 
જ સામાન વેચી ખઇતે પણુ છેવટ ભૂખે મરી નય છે. શાહન્નદાએની 
છેબ્ી લડાઈના અતમાં મતે અનુભવ યેલો છે કે નાણાંને માટે સૈતિકાએ 
પોતાના ધોડા વેચી ખાવા માંશ્રા હતા અતે ને વધારે વખત સધી એ 

લડાઇ ચાલી હોત તો ઘણું લસ્કર એ પરમાણુ કરત, આમથવાતું કાર્ણું પણુ 

આપ નામદાર ને અત્રેના સૈનિકોને પાળવાં પડતાં ઓ, છોડરાં અતે ચાક- 

૨ નશ્ર ઉપર્ વિચાર કરશો તો આશ્ચર્ય તહિ લાગે, મેગલ પાદશાદના 
સૈન્યમાં સકે માણુસ એવો નધી કે ને પરશેવેદ ના રોય અતે નેને 

સીઝ; અતે. સલામે! ત્ રેય. આ પાસે ગદ તદિ પણ્ લાખે! માસે! 

પાધ્થાહી પગારનદ ઉપર આધાર રાખે છે. આવા મે/૮ટ ખરયતે કઝ નયન 

લાત પુર્ પડી ચરકે ? પરંતુ હિંદુસ્તાનના શાહોની સમૃદ્ધિને માદ કરીએ તો 

આળું ખર્ષ ચલાવવું એ તેમતે ભારે પડે એમ નથી, હિદુસ્તાત ૦ રીતે 
શાસિત પાય છે તે રીત જ એવી વિચિત્ર છે. 



રે લ્દિ સબધી. ૧૫૬૭ 

શાન મોગલ પાદ્યાદનું બધુ ખરચ તો હજી મે' ગણાર્ન્યું નથી. 
આવા મેટા લશ્કર ઉપરાંત પાદ્શ્ાદ દિદ્યો અને આમ્ાર્માં ખેથી ત્રણુ હનર 
સારા પાણોદાર ધોડા, જરૂરતા વખતતે માટે રાખે છે. વળી એવાજ પ્ર- 

સ'ગતે માટે આડંસે' અયવા નવસે' હાથી, ધસાક ભારદારી ઘે[ડા, 

ટટુ અને મજુરો તેતા મોટામોટા તખુઓ, ખાણું, ખીશ્તે સરસામાન અને 
ખેમમોતા રસાલા માટે તયા ગ'ગાના પાણી માટે અતે બીન્ન જર્રીઆત 

સામાનતે મારે માણુસે! રાખવાર્માં ભાવે છે એ તો જુદૂ. આવી મોટા 

દૃમામતી વસ્તુઓ પાદશાહની સાથે હર હમેશ રહે છે, જેની ફ્રાંસના રજાતે 
જરા પણુ *રૂર પડતી નથી 

આ ઉપરાત વળી જે તમારી ઈચ્છા હોય તો જતાનખાનું બેસુમાર 
ખર્ય ગણીએ. જ્યાં બેગમાં સુતેરી લપેટાનાં વખ જ માત્ર વાપરે છે, 
કિનખાબ, ઊંચી જતર્ના રેશમી કપડાં, નાના પ્રકારતાં શરત કામ, મોતી 

કસ્તુરી, અંબર અતે નાના જાતનાં ઉમદા અત્તર તો! તેએ! પુષ્કળ વાપરે 

છે, આ ખરચ ઉમેરતાં તેની સંખ્યા કેટલી થાય તે તે ધારણામાં પણુ 
આવી રાકત્તુ નયો. 

આ પ્રમાશે વિચાર કરતાં મોગલ પાદશાદતે ગમે તેટલી મોટી મહે- 
સૂલ મળતી હરો તોપણ તેના પ્રમાણુમાં ખરય છે એટલે જેમ ખીન્ન લે!” 

ક ધારે છે તેમ બજાનામાં રોકડ પુરાંત વધારે વધતી હોય સમ મારૂ 

પારલું નથી. દું કબૂલ કરફછું કે ઇજ અને ઈરાનની એકત્ર થયેલી ઉપ% 
કરતાં પયુ મોગલની મહેસૂલ વધારે છે, પરંતુ નેને મોગલનતે ધન- 
વાન્, રજન તરીકે ગષુવો હોય તે! ડું તો તતે એમજ કહું ક હા ધનવાન 

ખરો, પરંતુ એક હાયે જેવો ધનવાન તેવો જ ખીન્ટે હાયે અરચાળ છે, 

દું તેજ રાજાતે ખરે ધતવાન ગણુછું કે જે પોતાની “ર્યતને પીસા 
વગર ઉપજતી ઉપજમાંથી પોતાના દમામવાળા દરમારતું, મોર્યાં મોર્ય 

ભકાન ખાંધવાનું, અને સરહદ ઉપર મોટાં સૈન્ય રાખવાનું ખરચ કાઢતાં 

પણુ કોઈ ભવિષ્યમાં આવી પડનાર આપત્તિને માટે પોતાની તીન્ેરીને 

તર રાખે. અલખત્ત તીન્નેરીને તર રાખવાતે માટે કેટલાંક વર્ષ ચાલુ આવી 
રીત રાખવી પડે. અલબત હિંદુસ્તાનના પાદશાહ પાસે આવાં સાધન 

અને ધન છે, પરંતુ ધારવા જેટલાં હોય તેને માટે મતે શક રહે છે. મે!- 



1૫૮ બનિંધરતો પ્રવાસે, 

ગલ#પાદૃશાહમાં મોઠા રચ સેબધે મોડે કલું:તે ઊપરથી તમે આશ્ચર્ય 
પાખ્તશે,, છતાં! એક, મે બાબત! જે) મારા અનુભવમાં; આવેલી છેઃ તે જ્યારે 
હું જજાવીશ) હારે આધ નામદારને છો ખાતરી થશે કે' મોગલની સર્ટ 

હિની વતો- ટકા ચડાવીતે કરેલી હોય તેવી,.તથી, . , ., 
“ *પહે્ું--માદીને માટે થયેલી લડાઇતું પ્રમાધાન; થયા પછી દેશમાં 

સવૈત્ર શાંતિ હલી. ળગાળ ૬ માત્ર સુશતાન સૂઝાનાઃ હાથમાં છતું, લશ્કરના 
પગાર કા હતા, લડાઈ માત્ર પાંચજ વર્ષ;ચાલી હતી અને શાહજહાત- 

મો. જતો પણુ ઔરંગઝેબના ઉાયમાં આવ્યો. હતે,, તેમ છતાં પણુ સિ 
પાઇઓનો ચડેલો પગાર પતાવતાં ઔરંગઝેબતૅ. સાંસા પ દતા. ,/ #.૧* 

[બીજીં-. -શાહજ્ઠાત જે એક્ કસસરીઓ, પાદ્થાહ કતો અતે એકે 

શર્ટ 'ૂડાઈ લં લકા વગર જે લોગલામટ 'થાલીસ વર્ષ સધા રાંજયગાદી 

શોમ, હતી વ શુ છુ કરોડ. કરતાં વધારે રૂપિઓ ગેકઠા “કરવા શતં" 
માન, 1 થો” નહાતી. પરતું આ રકમમાં “દું સૌના રૂપાના ઘશીતા અત ર સન 
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રસામાન્, નાના ધકારતી ચીનને [ગણાતો નથી, પુષ્કળ મોતના છડા, ચત 
શરી વાતી કિમ્મતતાં જુદી જીદી જાતનાં રેતે મ લા” થો. 
આ બધુ જવેરાત અને સામાન તો જુદે” આટલી સમદ્દે મોગલ 
શિવાય બૌશ્ન જોઈ શહેનશાહી પાર્શે હોમ તેતે મોરે 'તે!'ભને રક જ 
છ. મોગલ ષાદરાઉમું રાક્યાસત જે હીરાએ મટેલું અને શાતીતી ઝાલરી 
રાણુગારલું છે તેજ બોલુ જે હું શૂકષતો ન હોઉં તો તરણું કશિડ રૂષિઆર્નું 
છેઃ જે જવાદીર એકં ચંધેલુ છે તે કંઈ આજ કાંસનું તથી તેણે પણુ 
શત ઘણા વષે ધાંધ કરું આશલને દાથ આષેયું ઉ અને બોન 
દાળીના તધા ક્બિતી વશ્ણુઝ જીદે જીદે ઠેકાણેથી તેતે સેઈ મેળવેલી, 
ઉપરાંત ખંધ્ૂક વખતે ઉંધરાષો લેને મકરાણા આપે તેમાંથી એકઠી થયેલી 
છેં. બા મંથાનો રવામિ પાંદશાઠ છે એમાં રક નથી, પરણું આધતિનો 
છુબંતૃ આવી પડતાં તે કામ લાગું નથી અને પાદશાહ તેં/ બીજ ફીતે 
સકે *નાતી રકમ પણુ ઉર્સી કરી શકતે! નથી, 1 ક 

શે પૂર્વેકલ્ું છે તેમ દેગ સાનાફ્પાતી ખાણુ જેજે છે છ્તાં બોન 
રમે(ના જેટલું પણ્ સેઃતુ રજૂ અરીર્યાં જણાતું નથી; તેડું 'કારણુ ટું અ 

વિષ્ય સુરા કરતા ધહેલાં સ્૧૪ કરવા પારૂ છું એમ થવાનું કાર્ણુ પ્ઞે છઠ 
% દુતિર્યાના બીન્ન દરોના લેદે જેવા: ધનવાન દેખાય છે તેમ અબએેના 
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લોકો ધનવાન્ છતાં પોતાતે ધનવાન દેખાડતા નથી, અતે મિલકત દા- 
ટી રાખે છે 

“ પ્રથમ તો! હિ'દુસ્નાતમાં ઘણું ખર સોતુ રૂપું ઓએનાં હાથનાં, પગનાં, 
કતનાં અને ખીશ્ત ઘરેણાંર્માં નાય છે, તધા જીદી જુદી નતર્ના પરેણાં પડા- 

યતા'તેમો ધીરે ધીરે નાશ થાય છે. વિ'ટીઓ, વાળીસતો, કંદોરા, કડાં, સાંકળાં 
વમેરે ઘરેણા એ ખેઉ ધાતુના થાય છે. વળી બીજુ વધારે સોનુરૂપુ, નાના 
પ્રકારનાં લપેટાનાં કસબી કપડાંમાં, તોરાએમાં, પામરીઓમાં, કીતખાખમાં, 

જરીની 'સાડીએમાં, સાતારૂપાની સાડીઓની લેસોમાં, પાધડીના તારમાં, 

જુમંતાંમાં, એતે વહ કાંમર્માં તયા જરીનાં ભરત કામમાં ખંધી નય છે. 
ઉિદુસ્તાનમોં ખંનતી આવી વસ્તુઓ અસંખ્ય છે. એક સામાન્ય સિપાઇધી 
મોંડીતે વે મોટો ઉમરાવ અને પાદશાહ સધી સવૅ સેતારૂપાતાં કિમતી ધ- 

રણ પહેરે છે અને પૌતાનાં છેકર્રા બૈરાને પહેરાવે છે, ભૂખે મરે તે 
દ, પણુ ઘરેણાં “પહેર્યા વગર રહે નદિ. વારવાર તેવા લેક ભૂખે મર્યીના 

દાંખલા “બને છે. 
4 *બાજી એ ક, પાદશાહ સઘળી જમીનને! ધણી છતાં ઉમરાવ વગે* 

જતે પગારને ડૅકાશ્ તે ન્નગીર આપી દે છે. સુબાએને પણુ તેમના પે।- 

તોના પગાર પેટે તથા તેમતા સૈત્મના પોષણુ પેટે જાએ આપ- 

ધોમાં આવે છે, તેમાં માત્ર એટલીન બોલી કે તેણે પાદશાઠતે વર્ષ દહાડે 
અર્ધુકા! રકમ શર્વી, બાજી રહી તે જમીન રાજ પેતતાતા ખરચર્મા રાખે 

છે'અતે મોટા મોટા માષુસોને વર્ષ દહાડે તેએ દરખારને અમુકે રકમ આપે 

એવી શરતે તે ઈન્રરદરોતે આપી દે છે. જેએ! વર્ષ દિવસે સલામી અથવા 
જમીનના, મહેસલ તરીકે અધુક રકમ પાદશાહી તીજેરીમાં ભરે છે. 

# તૈસીલદા?, સુબા, અથવા ૨ન્નરદાર જેના તાબામાં જમીન આવે છે 
તેઓ ખેડૂતો ઉપર તેમજ ગામડાનાં વસવાયાં અતે વેપારીએ ઉપર 

અધિકાર સોમવે છે અતે તેએ ખેડુત, વસવાયાં, કારીગર લે।ક અને વેપા- 

રીએ ઉપર અનદદ જીલમ ગુન્રરે છે ખેડૂતે, કારીગરો અને વેપારીઓને 
પોતાના ઉપર ગુજરતા અન્યાયને માટે પ્રરીઆદ કરવાતે કોઇ છે જ નહિ. 

ક્રાન્સની માદક હિ'દુસ્તાનમાં કોઈ મે[ટો ઉમરાવ, પાલીમેન્ટ કૈ રઘાનતિક 
ન્યાયાધિકારી! નથી, એટલે એ નિર્દય જુલમગારાતે કેણુ અડકુશમાં 

ખે: કેટલેક કૈકાણે કાછી-ન્યાયાધિકારી હોય છે, પરંતુ દુભાગ્ય લેકતે થયેલું 
ર્ર 
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વુંકશાત ભરી શમપાવવા જેટલી કે તેતો યથારય ન્યાય કરવાની તેમ્રને સપના 
હોતી નથી દિણી અને આગ્રા જેવાં મુખ્ય નમરો, મોટાં શદેર અતેવ્બદ 
સેત્રાં તમા તેતી આસપામના ગામડાર્માં આવો અસત જુલમ-થતે તથી, 
કારણ કે તેવે સ્થલે અન્યાયનો અડે આક વળે તે] તે પાદરા અથવા 
મોટા અધિકારીઓથી છૂપો રહેતે તથી ના ટામડના જોકને સુત્રાભો 
અને ટ્રજુમિતરરે કચરી નાખે છે અતે તેમતી વ? કૅ રડ્યિંદ ળા 
સાશળતુ થી 

આવી જુલમ ભરેવી રીતે શોક ચલામગીરી ટ વી ટિ મતમાં અણી 

૫3 છે, એટતે [વેપ્રાર પણુ વધતો નથી તેમ લોકની રીતભાત પણુ ક્ષુધ- 
રતી તતથી લોકને વેપારમાં ઉગ્જરત આપવાતતું તો [રયુ,પપ્રણુ કદાપિ મનાઈ 
સાકસિક નર્ તેપાર્માં પડે;અતે ઝાર .ળ મેળવે તતો જુલપ્મારે 
શોને મુખ્યા ભોગવવા દૈ્તા નથી અતે; તે' માણુસને તેની [મહેનતનું 

કળ જેર જીલમધી ઈ જઈ ઉલટ] વધારે પીડે છે 'શ્રઈ મ્રાણુપ્ર નનતુ 
ગ્રદ્તતથી ધન પ્રાસ કરે તોપણુ તેતાથી સુખચેનમાં પોતાની, કસ્નાપ્ૃતો 

ઉૃષશે[્રા થતતે નથી, શેતાધી , ર્વતત્રપુણે વતીતુ તણી એટલાં જુ *નદિ, પણુ 
તે બિચારો પ્તાન? દૈન્યન્ા પેદલાકને) ધરળારતે -અને સામાનતે પણુ ડે 

સવી રકત નથી પોતાની લક્ષ્મી ઘાટે તિરત? શયસ્ રહેવુ પડે છે આથી 

ત્રો સ્રોતા રૂપાતે ઇંડે જમીતમાં દાડી ગ્રખે છે તખેડુતો, કારીગરો, અતે 

વેપીરીએભ ધનને ૬છી દેવાની રીત પરપરાથી ચાલી આવે જ્ઠે કારી%૨ 
ટ્મધ્વા વેપારી પછી તે મુસલમાત કિવા હિંદુ હોય તો તૈતેઃ પણુ /એજ 

રણો રહેતું પડે છે, પરતુ આ રીત સુમલમાતોના; ફરતા દિદુએમાં વધારે 
છે, અતે તેએ ગૃહર્ચ પણુ છે લોથ એસ, માતે છે કેશ્ઝે પૈસો દારી 

૨ખ્યો ૬, તે કોઈવાર સારા કામમાં આવશે «મને છીરબારી પગાર ભળે 

છે, જેએ ઉમુરાવના તેકર ત્હોમ છે અતે. જેતે માધે બળવાન્ ઉષરીની શ 

હાય રીય છે તેજ ભણસે! કક પેતાતી લધ્મીતો સુખચેનથી “ઉપ્રષોઃમ 
ડરી ચ* છે માડ તરત પમાણે તે! આ રીતે લટ્્મી દરી ,રખીવાઉ 
બીન -રેશેની માકક તે બહાર ટેપ્ાર્પ્આવ્રતી ન્થી લોગ આરા ભગ જેવા 

સિથરે દાલુદ્રે છે ધનને ઘટી /મકતુ એજ, ,હિદ્તું &તૃભાગ્ય છે.! #- 

ઉપર જે હેવાલ આપ્પો જે તેથી એવે ગ્રવાવ હત્પ્ત, મગે હતા 
કાતિક્જ છે ,ક, ઝે આપણે અહી છે તેમ્ર,હિદસ્તાતમાં પણ રન સધળી 

જ 
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જલબીમતું' ધણીઆપુ છોડી દે, તેઈનતે*૨*્નિ, ચશ્ન ઉભષને લાભંદ્મક થાયઃ 
% મહિ! મેં મુરોપર્ના રાન્યોતી સાધે આ ખબાખતતે -મરપ'્ાવી હેઇએ છે, 
અને તેઘી એવા વિચાર [ઉપર આવ્યે! છું કે ને ૦રમીત લેકર્માં વહેંચા* 
મેલી હોયઃ તેઇતેથી એઉને ,લાભ થાય, તેમાં પણુ રાળનતે વધારે લાભ થાય 

ઝમાં શકા નઘી. તહેસીલદાર, સુખેદાર અતે ઈનરદારેના જુલમને પરિ 

ણામે હિંદુસ્તાનમાં સોતુ રપું કનું ખૂણે પડયુ ૨ છે તે ત્તે. આપણે આ- 
આગળ વાંચી ગયા. : એ લોક્તો # જીલમઃ તો રાજા પોતાતા રાન્ય 

નગરતી પાસૈથી-પણુ એટલે બધો એજે કરી શકતો તથી, તે! પછી દૂ- 
રના દેશમાંથી અતે ગાંમર્યામાંધી કેમ એઇછા થાય? એ જુીલમથી લેદે, 

કારીગરે અતે વેપારીએ કઈ સુખ ભે!ગવતાં ચિષરે હાલ હાલતમાં રણે 

છે એટલું જ નહિ, પણુ “તેમનાં છોકરાં ભાળવયમાં જ ભૂખે ટાંટિયા ધશીને 

મરી નય છે, આ જુલમગારેા કંઈ પણુ વાક પડતાં ખેડૂતની જમીન દં- 

ડમાં તાંણી લે છે અને 'તેમતે' એવા જુલપ્રમાંથી છુટવાને કેઈ પાસેના 

દેશી મન્યર્મા તાશી જતું પડે છે.! દેશી રાન્યમાં એટલે! બધો જુલમ થતો 

તથી, તેથી! ખેડુતો યાં નનય છે અથવા ત્તા પાદશાહના સૈત્યમાં કોઈ સાન 
ધાંરણુ સિપાઇતે સાં હળવી મહેનત મજીરીની નોકરી ઉપર જઈ રહે છે 

આ પ્રમાણે જીલમ ગુજરતો હોવાથી ખેડુતો ત ચાલે જમીન વાવવાને લે 

છે, કેટલે 'તેએ પાણીની નીક “વગરે કરં સુધારતા નથી અતે વધારે 
ખુક્ણા ગોલેમાં કહીએ તે અ રીતે રફ્ેદ્દ્ે થઈ ગયેલા ખેડત લોકથી હિન 
દુસ્તાનની જમીન ખરખર ખેડાતી તપી તથા ઘણું ભાગે પડતર રહે છે. 

વળી!”લેકા પોલના ઘરખાર પણુ સમરાવત્ા નથી તો. પછી નવાં તો 

*ભોંધે"જ કર્ષાથી ? ખેડુતોના તનમાં હમેશાં એતોઈજ વિચાર રણે છે 'કે 

“જુતમગારોતે માટે; આપણે સુત્કરવાતે મહેનત કરવી. આપણે ન્તેત 
જ્નોગીને? જે) કઈ મેળન્યુ રોષ તે ગમે થારે આવીને જુલમે કરી ખેંચી 
જય અતે *આપણુતે ઝૂઃખદ! હાલતમાં “કે ? કોણ જણે ક કયારે અવી 

તે*શુ“કેરેશે ₹ ખેડુતોના મનમાં ન્યાંરે આમ આવે છે સારે પેલા જી- 
લમગાર તહેસૌલદારે; સુબેદારો અથવા ઉપન્તિરદારો એમ ધારે છે %, “જ૪- 
મીનેની ન્યારે કાઇને દરકાર નયો યારે આપણે પણુ શુ કરવાને મારે માથુ 

પકંવીએ ? અને જમીનને રસાળ; તયા કૂળદુપ બનાવવાને માટે આપણે શું” 
કામ આપણેદ્પૈસા #અતે કાળ ગુમાવીએ એક ક્ષણુમાં પાદશાહ તે આ* 
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પણી પાસેથી લઈ લે અને આપણી મહેનત ન તે! આપણુને અને “ન તૈ!” 
આપયું છોકરાંને કેઇતે પણુ મળે આપશે તે! આપણાથી ભને તેટલા 
પૈસા જમીનમાંથી ખેંરી લેવા, પછી ગમે તો! ખેડુત'છવો કે મશે,-તેની 
આપણે શી ચિતા | આપણે તે! જ્યારે હુકમ થાય ત્યૉરે પાધર વગડે ચઈ 
ગમેલી જમીન છોડી ચાલ્યા જતું, ” 

એશિયાખડતાં ગોઢાં મોઢાં રાન્યો સપાઢા બંધ નશ પામે છે તેતું 
ફાર્યુ જણુવાતે માટે મે ઉપર કદી તે બાબતો મારા ધારવા ચમાણે બસે 
છે, રાજ્ય વ્યવદાર્ ચલાવવાની આ જુલમી રીતને લીધે” વહિદુસ્તાનતાં 

ઘણાંદ રાહેરો કાધ્વ ચકરાનાં ધરની બાંધણીતદ અને હળવા સામાનવાળાં 
છે. હિદુસ્તાતમાં એનું તો એકે: શહેર નથી કે જે ઉજડ થઈ ગયેલું 

ન છાય. શહેર માત્ર પાસે આવતી પડતીનાં ચિન્ડ દેખાડે છે. * દિ દુસ્તાન 
જેવા દૂરતા રાજ્ય ઉપર આપણા વિચાર ચલાવાવની શી જરૂર છે! આ 

પણે સાં એવા દાખલા કમાં લેવ! જવા પડે એમ છે? ગસોપોરેમિઆ, 

અન્રોલીઆ, પાલેસ્ટાઈન વગેરે મોટાં અને સારાં રાજ્યો કે જતી જમીન પૂર્વે 
બરોબર ખેડાતી અને શળદ્રપ હતી ત્યાં હાલ જીલમગાર રાજાઓના રા 

જ્યથી કેવી પડતી થઈ રહી છે તે બધાં કેવાં પાયમાલ થઈ મતુષ્યતે 
રણેવાની યોગ્યતામાંથી પણુ તિર્માહ્ય અને ઉજડ થધ ગયાં છે, ઇછત્પ પણુ 
દાસત્વર્માં ડુબી ગયેલા દેશનું એક અગ્છુ ચિત્ર આપે છે. આજ એંશી વ" 
ર્તમાં નહેરો અતે સમારકામ વગર નાઇલના પાણીને તેતા ચાલુ વહેોમાં 

વહેતું રાખવાની બેદરકારીને લીધે તેનો એક અઠમાંથ ઉપરાંત ભાષ હાલ 
નકામે! અતે ઉકડ થઈ પડયો છે. નીચાણુની ફળદુપ જમીત નાઇલતા પુ- 
શામાં દાયી પુરાઈ ગઇ છે, જે દડ કઈ ધોડા પૈસા અને ધોડી મધ્તમાં “ 
અતે થોડી મહેનતમાં ટૂર કરી શકાય તેમ નથી સારા અતે ન્યાયી રા 
જ્માં કારીગરી ગતે ધંધા જેમ વધે છે તેમ આ ઉન્ડ દેશમાં વધે નહિ 
એમાં શુ આશ્ચર્ય છે? આપણા સુખ અતે આબાદ ફ્રાંસમાં ધધો રોજગાર 
નેમ વિકાશ પામતેદ ન્નમ છે તેમ આવા દેશમાં કેમ વધે ? કદી તદિ, ન્યાં 

લેક અલત ગરીબ અને ગૃહસ્થ છે તે પષ્ટુ ગરીબ રેખાવાને મારે યન કરે 
છે તેવા રાન્્યમાં કારીગર લોકે પણુ છી આશાએ પોતાના ધષા ઉપર 
ધ્યાન લગડ? અત્તેના પેદતાની ભૂખ રૅખાડનારા લોકમાં કિ'મતી અને ઉચો 

માલ ફયાંયી ખપે, કૅ કારીગરો લે કરવાતે માટે લલતાય. જાન્નમગાર લે!ક 
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ગેવી વસ્તુ લઈ શકે, પરતુ તેએ તે પોતાના અધિકાર જેરપો તેવી વ- 

મ્તુતા ગરીબ બીચારા મરીમરતે અરધા દામ પણુ પૂરાં પામરા નથી અ!- 

વતા. ઉમરાવો તેમને જોઇતી વમ્તુ જે કોઈ ખેડુત કે કારીગર ન આપે 
તો ઉવટેો તેતે કોરડાતો માર મારે છે દરેક ઉમરાવના ધર આમળ એવો 
કાર્ડ ભરવેલેો હોય છે ન્યાં કારીગરતે કઈ ઉત્તેજન નથી અને તેનાથી 
જમીન ખરીદી સુખે રહેવાતુ નપો, તથા નયા તેની કરીગરીતી પીછાણુ 

તરીકે તેતે કઈ મળનાર નયી, જયા પૈસાતે છૂપાવવાતે માટે મેલા ધેલા 
વેશમાં રછેવુ પડે છે સા માણુસને નવી શોધ કરવાતી કે પોતાની કારી 

ગીરીમાં સધારો કરીતે તેતે ખીવવવાની કપાથી #*છા યાય ? ઘશે! કાળ 

થયાં હિ દ્સ્તાનની કારીમીરીએ પોતાની ખુમી અને સુન્દરતા ખોઈ છે કશળ 

અને ઉમરાવો તેએને પોતાની પામે મખો ઉત્તેજન આપતા નથી, પખુ 

તસ શુખે તો તેમને ,મુદ્ત કામે લગાડે છે અને નેં કામ ન કરે તો 

બરડા ઉપર કોરડાનો માર પડે છે પોતાના દેગનતી કારીગીરીને નાશ થતી 

બમાવવા માટે કેટલાક વેપારીએ કામગગ માણુમાને વધારે પૈમા આપી 
પોષખુ કરે છે, પરતુ તેવુ ઘણું ધાડુ બતે છે આ ઉપરથી એમ ન ધારનુ 
3 કારીગર લેઈકની તેથી તુતના ચાય છે, કિવા તેમતે સ્વાતત્ય મળે છે 
તેવા લોક કારીગરોને ચાલે ન ચાલે રાખે છે અને કારીમર લેક તેથી પે- 
સાદાર થવા પામતા નધો, કારીગરો પણુ ખીચારા પોતાને અતે કુટુમ્ખતે 

સુકા પાકો સુખતેો રોટલો અતે ન્નડા પાતળા કપડા શરીર હાકવાતે મળે 

ભદેલે સતોષ પામી ખમેશી રહે છે કારીગીરીવાળી વસ્તુમાથો સારે વૈસે 
ઉપજતે। નધી તેમ છતાં ઉપજ? તે] તે કારીગરતે મળતો નધી, પણુ ને 
પારી લઈ લે છે અતે વેપારીને પણુ તે કયારે સુખ આપે છે, કારણુ % 

તૈપારી વળી તેના ઉપરીની તરાપથી હમેશા બિહીતો કરે છે, એટલે કાઈ, 
થી પોતાની કમાઇતો સુખે ઉપબ્નોમ થતે! નથી 

સાર્વત્રિક અધતા-અજ્ઞાનતું કારણ લાની સ્થિતિ જ છે % જેને 

મયાર્થ વર્ણુવવાતે માટે મે પ્રયત્ત કરયો છે રું હિંદુસ્તાનમાં પાઠશાળાએ! 
અને વિઘ્યાવર્ષફ ખાતા સ્થાપી શકાય તેમ છે? આવાં ખાતાના સ્થાપકતે 

કષાથી શોધી લાવવા અતે ભોગ ન્નેગે કદાપિ તેએ મળે તો! વિદ્યાર્થીએ 
કર્યાથી લાવવા ? પાઠશાળામાં પોતાના છોકરાને રાખીતે ભણાવી રાઝ 

એવો શક્તિમાન માણુસ કયા છે # અતે ધારો કે કદાપિ તેવા ગુહસ્થ 
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માણ છ/ તોપખૃ ધનવાન્ છે એમ ખુશ્બુ ગતાવી આપવાને મારે કું 
ઉભો થાય તેમ છે ! છૈનટ આપવે કદાપિ એમ ધારીએ ,કે આવી અડથ- 
શઇ છતાં પણુ વિઘાવર્ષકખાતાં અતે પાદશાળાએઓ રચાપી શકાધ તથા 
વિદ્ાર્પીંગા પણુ મળી આવે પરતું તય માખુઞમોને ઉત્તજત આર્ષ ખેતા 
ન્યાય તથા જુદા જુદા સાઅનાં ખાતા કપાં છે, 3 જેતે માટે વિધા કષ 

નારને સારી આશા ગખતવાનું અતે ઉતેજત તેવાર્તું કાગ હોય ? રાજ્યં 
એર્વાં ખાતાં છે જ નઠિ ક ન્યાં આ પમાણે ભણેવાઓતું પોધણુ થાયે 

આપણે યુરોપમાં નતેપ્રઝે છીએ તે પ્રમાણે વેપાર પણુ આ રીતે જ્યાં 
રાજ્ય વહીવટ ચાલત હોય હો પ્રવી રીતે થાલે અને જય મેળવે બીજ 
માણસના લાભને માટે આટલા બધા જેખમમાં જઇ વેપાર કરીતે લદ્દ્મી 

મેળવે એવા માણુમે! યે!ડા રોય છે, કારણુ કે તેવા વેપારીતે! લાભ તે 
દશને! સુત્રો કે ઈશ્તિરદાર નેત , નેતાંમાં તેના મોંમાંથી પડાજી લેટ. 
એ, લાભ તે! ઉંધી ગયો પણુ તે ખીચારાથી પે!તાના પાડોશીઓ કરતાં વધારે 

ખાધા પીધાના અને બેસવા ઉઠવાતા સુખમાં રહેવું હોય તોય ધણુંછે યરતુ 
તૈય,કર્પાં છે ! કાઈ મારા સૈનિક અધિકારીતી વમ અતે મહેરબાની હોય તો 

માણુસ મોઠા વેપારતું સાહસ કરી શકે છે એ ખરી વાતે, પરતુ તેવા પ્ર* 
ગશભા તે એક ગુલામ નવો થઇ રહે છે અતે તેતે આર્થય આપમાર 
અમલદાર શાશ્રયના બદલામાં તેની ખગ્રેથી ગમે તે વસ્તુ '9વધન 

પડાવી લે છે # 2] 7% 

₹*? સહાન્ મોગલ પાદશાહ પણું રાના રજવાડામાંધી; સારી કોતિવળાં 
ગૃદશ્યોમાંથી, પરપરાના કુળવાનામાંથી, પોતાના મરમાથી, વેમારીમાથી, 

કૌરીગર લોકમાથી, વિદદતે(માધી, અધિકારની ઉચ્ચ છુહિવનળા અને રમત 
પ્રતિ પ્રેમવૉળામાંથી, પોતાના પરાકમથી, કુળની સેરટાપ્થી, અતે યેખર્ત 
આવી પડે તે દરબારમાં અથવા સૈન્યમાં રહેતા પણુ પોતાની ભામર્મી ભી: 

લકતમાંથી પોતાનું ચલાવી લે એવા માણુસોમાથી, અને સારા કોળતે તટે 
ઉત્સુક તથા રાજની .શાખાસ્ી તથા મદસ્મિતથીજ સતોષ શ્રાનનારા 'ગા- 
છસેસાપી જઈતે પોતાની તોડરીતે મછે પરદ કરતે નથી. ઉપર કળા 

“તેવ] માષુસાને બદલે ,પાદશાથ તો ઉલટો ગુલામાયી, ખુદ્ધિવમરના,હટાએ થી, 
નીચી સ્થિતિમાંથી ઉંગે ચઢી આવેલા નીચ માણસોથી, રાહ્ય ભ્રક્તિ 
અતે આશ્રયના અતાતાથી; અસજ્ઞ મગરરીવાળા માણુસોાધી, /એને માત, 



હિંદ સબધી * ૧૭૫ 

આખર, ટેખાવ કે માતસિક ધરવ રહિત માયુસોથી સદા આરત રહે છે. 
$& લોકને વર રાખવાને માટે રાખવા પડતા મોઠા લશ્કરના ખરચમાં 
અતે મોટી મોટી અદાલતે! અતે દરભારોતો મોભે! સાયવવાતે માટે રાખુટ 

થા પડતા ખ્રચમાં રેચ ખીચારો પાયમાલ થઈ જમ છે, લોકના દુઃખતો 
યુપ્ાધ્ો ચિતાર તો! કોઈ પષુ રીતે આપી રફાય તેમ નથી. કોરડો અને 

હેડનતા ભયમાં જ્વોકતે ખીજના લાન્નવાળા કામમાં મહેનત કરી જાત ભાગી 

નાંખવી પડે છે, તેમના ઉપર અત5દ જીલમ ચુજરવામાં આવે છે અને 
લસ્કર્થીજતતેમતે બડ કરતા તયા નાશી જતા અદ્કાવવામાં આવે છે. 1 

* ૬ શૂકડમાં ઘણાં નાણાં મેળવવાને માટે જ્યારે અમુક દેશ વા ભાગતે 

તેથવે( પડે છે “યારે અને લડાઇતા ૬'ગામમાં તથા ડુંકામોં કરીએ લૌ 
હમેશા £૪ આ દર્ભીગ્ય દેશના $ુ:ખમાં વધારો થાય છે આંથી કરીને થાય 

છુ સેમ કે નવો! આવેલો રાળ અથવાં સુખો! પોતાને થયેલા ખરચતું ભ" 

રતીઉ ભરવાને 'માટે નાશકારક-કચરી નાખે એવા મે(ટા દરે નાણાં ઉપાડે” 

છે(”અપુક પ્રાંતતું શાન્ય વેચાતી લેવાયુ હોય કિધા નિમણોકથી ત્રળ્યું હોમ 
તોપણુ છાના 'ઉપરિ અયવા સુબા અયવા ઇન્ળરદારને વષે * વર્ષ 
દરબાર ઉપર જેતી વધારે યગસગ હવ તેવી જતાનાતી સુંખ્ય બેગમ, વરં 
શીરે! અશખોાજ્નને મોર્ટા નજરાણું કરવા પડે છે. એ સુમો વળી પાદશા- 
હમી ચોષ્નું ભરણું નિયમ બધ વષૅૉવર્ષ ભરે ન્નય છે અને તે ઉપરાંત પૉતે 

રે ગુર્લાબગીરીમાં ટોય સારે અધિકાર મેળવવાને માટે તથા મોજે સે 

અવૈ'મંપ્ટે જે મોટુ રેવું કર્ડું હાય તે પતાવવા માટે લેક ઉપરે તવો ક- 

રેવાખો નૌણા ડંહડાવે છે અતે નીચ નાતેનો માણુસ એક મોટા ઉમરાવ 
કવો બડે ભવ થઈ પ્રનના ઉપર જુલમ ચુન્નરે છે 
ઇ્ભ્ય્ઝઓ પમાણે આખે! રેશ જીલમને લીધે પાયમાલ થઇ ન્નય છે. પ્રાં 

'તિક સભાએ ઔઆપણે ઉપર જણાવ્યુ તેમ એવા જુલમગાર હેય છે“ 
ુ'પુા'વાણ. વળી લેખની સતા અપાર અને લોકની દાદ શજળનાર 
કાર્ડ” જ નહિં એટલે તે પ્રન્નના ઉપર વારવાર ચહ્ઠાય તેટલે! " જુલમ 
અત મરધત્સાંક કરે છે. જા 
! ##““પાદિશોહ દરેક પ્રાંતમા “વાક્યાનવીશ *” મોકલે છે અને પ્રંતૈમાં 

9 રસની સ્થિતિ વગરે હાદશાહને લખી જણાવનારા માણસે! ઓ ખાતુ એક- 
મસ્તટથાટે સ્યાપ્યુ 'હફું “ # 150 જ 



૧૭૬ બર્નિયરતે! પ્રવાસ. 
નનન નન 

ભતતા દરેક બતાવ પાદશાલને લખી જયાવવા એ એતું મુપ્ય કર્તવ્યવ્હય 

છે; એ વાત ખરી, પરંતુ દ્ભાગ્ય સુખાગા અતે એ લોકતી વશ્ચે એવે 
સંબંધ હોપ, છે કે જેથી તેમતી હાજરી પણુ ભાશ્યેજ દુજાગ્ય અને' દુઃખી 
કેક ઉપર સુજરતે! જુલમ એછે કરી અથવા અટકાવી શકે. 

વળી હિદુસ્તાનમાં તુર્કસ્થાનની મ!૬ક છેક ખુલ્લી રીતે અને વારંવાર 

પ્રાંતિક રાન્્યોને હરાજીથી વેચવામાં આવતાં નથી. “ ખુકી રીતે * ગેમ લ" 
ખંવાનું કારણુ એકે વેચાતાં નથી પરંતુ પાંતના સુબાઓ વારવાર જે _ 

નજરાણાં કરે છે તે વેચાણ કે ઇન્તરાના જેવા? હોય છે. 'આથી 'કરીતે 
તુર્કસ્યાનના કરતાં અસેતા' સુબાએ પોતાના પ્રાંતમાં વધારે વખત સૂધી કાયમ 

હે છે અતે એથી એમ થાય છે કે તુર્કસ્થાતના કરતાં હિંદના લેક ઉપર 
8૪8 આછે જુલમ ચુજરે છે, કારણુ કે સુબા! ન્યારે તવો! નિમાયલષે। હોય 
છે યોરે જેઠલે (ધનને માટે ,લોભી ને રહે બેસોડવાતે માટે જુલમી 
થાય. છે તેટલો પાછ્છીથી રવાભાવિક: રીતે જુલમી “રહેતે નથી. ભે 
ધણ” જુલમ ,ચુજરસે તે! લોકો દેશી રાજાઓના મુલકમાં નાશી જરે, 
(જેમ વારંવાર બતે છે પણુ #ખર) એવા ભયથી પણુ સુખાસમાને જુલમ 
કક અંકુશમાં રહે છે; , ર પન દડ 

ઈશનમાં પણુ તુર્કસ્તાનની ,માફેક ન્તહેર રીતે; અને વારંવાર, પાંતિક 
ઈજરાએ-આપવામાં આવતા નથી, કારણુ કે સુબાએતાં છોકરાંને: પિતા- 
ની, જમા મળવી એ ભાં અસાધારણુ નથી. આયી કરીતે તુર્કર્યાત સાધે 
સરખાયતાં ઈર!નતી ધજ્તતી સ્થિતિ સારી માલૂમ પડે છે. વળી તુર્કલોકતા 
કરતાં ઇરાતીએ વધારે સભ્ય અને વિદ્ાના અભ્યાસમાં વધારે લક્ષ દેનારા છે. 

જમીન અચવા બોછી કોઇ વસ્તુતા હક સળધો, ,આ ત્રણુ ટેરો 

તુર્કસ્તાત, ઇરાન, અને હિદુસ્તાતમાં ક'ઈ સુદાવાળો” વિચાર (કોઇના! મનમાં 
યતે। નથી; અતે જગીરી હક સંબધી અરે નહિ હોવાથી દનિર્યાર્માં કઈ 
વસ્તુ સારી છે અને કઈ ઉપયેમી તે લક્ષમાં ન રહેતાં બધું એકજ અસે 

મુડામ છે, અતે પરિણામે તેયી લોકે ઉપર જુલમ, દુ:ખ-અતે આપત્તિ 

આવી પે છે. આપણી તરફ રાળએ નધી જમીનતા ધણી મથી તેયો 
સારેબ, આપણે કેટલા બધા સુખો અને ઉપૂત છીએ. જે રાજએ સઘળી 

જમીનના સ્વામિ હોત તોઃ મારા ખેડાણવાળા પ્રદેશ, ઘાડી વસ્તી, ધતવાન્ 
અતે સારી નાંધણીર્ના નગરા અને સસ્્ય, સ'તોથી તપા આબાદ . પત્વતે 

ફે” 5% 
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મારેનો આપણે પ્રયત્ન અમૂળજ થયે! હોત. ને આ પ્રમાશે હોત તો 
યુરોપના રાજ્યો પ્રતિ પ્રજનન જે સદ્ભાવ અતે રાન્યભક્તિ રાખે છે તેની 
સ્વપ્તે પણુ આશા રહેત નદિ. દિ'દ્સ્તાનના જેતે! કાયદે હોત તે! રા?ઓતે 

ઉડ, શાંત, જગથી અતે નિમૌલ્ય વહેમી લોક પર રાજ્ય કરવું પડત. ઇ- 

શ્રરનો પાડ માતો કે આપણી તરફ એવો નારાકારક રીવાજ હયાતી- 
માં «૮ નથી. 

રાજ્યત્ોભથી અંધ થયેલા એશિમાખેડના રાજ્તએ ઈશ્વરતા 5।- 
યદા ઉધ્ંધી તેશુ જે કમમાં લખ્યું હોય છે તેતા કરતાં પણ વધારેની આશા * 

રાખે છે અતે ' સવળું મારૂ ' કરીતે સધળું સૅપાદન કરવા જતાં સઘળુ 
ખઈ ખેસે છે, તેએ નિરંતર લદ્દમી મેળવવાને માટે મપત કરે છે અને 

જ્યારે તેમાં નાસીપાસ થાય છે ત્યારે તેએ પોતાના ભવિષ્યની માધાફ્ાડ 
કયી કરે છે, હિંદુરતાનના ત્રેવી રાજ્ય પહદતિ જે આપણા દેશમાં ચાલતો 
હોય તો વળી હું આપ સાહેબને પૂછુંછું કે-ચું આપણુતે ઉમરાવ, અ- 
મીરે, સંપત્તિવાન્ નાગરિક, ચડતા વેપારીઓ, અતે ખુદિવાન તથા દાસા- 
આર કારીગરો અતે કામદાર લોડે મળી શકત ? વળી પારીસ, લીએ ન, 
રાલેસ, શેન અને તમને પસંદ હોય તે! લંડન અને તેવાં જ ખી્જા ન- 

ગરે પણુ શું હયાતીમાં હાત ? અસંખ્ય સુખી ગામડાં અતે શહેરે! ડયાંથી 
હોત ? યુક્તિ અતે મહેનતથી ખેડાયલાં ખેતરોવાળા ધણા જ રળીઆમણુ। 

ખેતર્ પાદરવાળા ખીણોના, પર્વતોના અને સપાટ મેદાનોના પદેશો પણુ 

આપણા દેશમાં કયાંથી ટૃછિએ પડત ! આવી મોટી મહેસલ કયાંધી આ- 
વતી હોત ? અને ધનન તથા રાશનને ઉભયને લાભકાર ઉદ્વાગ પણુ દેશમાં 

કયાંથી ષવ્તતા હોત $ ઈરાન, તુર્કેરતાન અતે દિદુસ્તાનના જેવી રાજ્ય પ* 

હતિ હોત તો સઘળુ આથી વિપરિત જ જણાત. એમ હોત તે! આપણું 
મોમાં મોટાં મકાનવાળાં સુંદર નગરે મરામત વગર જયુ ચઈ જઈ ખંડેર 
જયા વ૪ ક ગધ સેતા તરે પણું નાઉ. સાવધ હરપાળ 
સામાં આવે એવાં પર્વતના ઢોળાવ ઉપરનાં ખેતરેાઉજડ અને પાદર પડયાં રહેત 

તથા મેદાનો યોર અને કંટાળી ઝાડથી ભરાઈ જત અયવા નકામાં કારમા 

ઘાસનાં જંગલો! થઈ પડત | | મુસાફરોની ઉત્તમોત્તમ સગવડાતો નાશ થઈ 

નત, દાખલા તરીકે પારીસ અતે લીયે!ન વસ્ચેની સપૂણું સમવડવાળી વિ- 
શીઓ જતી રહી તૈને ઠેકાણુ દશ ખાર ઉતારૂખાનાં થઈ રહેત, અને મુસા- 

૨૩ ક 



૧૭૮ બતિંયરતો પ્રવાસ. 
«્ૂ્ક્્-્્્્ૂઊૂ્ૂ્ૂૂ્ૂ્ન્્ૂૂૅ્ક---- 

પૂરને હખસીનાં ટોળાની માદક બધા સામાતનાં પોટલાં લઈ દુઃખીઆરી 

મુસાયુરી કરવી પડત. ર્યડ નાખેલાં આપજાં “પેન્ટફ' તે બરોત્રર મળતી 
આવતી કષ્પી જેવી એશિયાની ધરશાળાએઓ છે, ઘોરડા, ખચ્ચર, અતે 
ઉની સાથે એધ થઈ ખીષે!ઃખીય ભરાઈ ગયેલા હનર માણુસે તેમાં 
આવી આશ્રમ કરે છે, તેમાં પષ્યુ ન્યારે ઉનાળો હેય તયારે તો એ મકાનો 

અંત ગર્મ રહે છે અને ફંધાઇ જવા૧ છે. શિયાળામાં એ મકાનમાં મ- 

નુષ્યન! શ્ાસની ગરમીએ જ માણસે! બહારતી કડકડતી ટાઢથી બચનવાને 

ભાટે આવી ઉતરે છે, 
પયંતુ જિંદૃક્તાન જેવા દૂરના દેશ સધી પણુ જવાતું ર] યષોજત છે, 

«૫ ગ્રાન્ડ મીનોરતા દેસર્માં પષુ હિ'દુર્તાતતા જેવી રાત્યપહતિ છે છતાં 

પષ્યૃ ત્યાં રાન્ય કષચવાઈ રહે છે એટલું ૪ નહિ, ચરંતું તેની સત્તા દદિંગત 

પખુ યઇ રદ છે અને ચાલે છે. ત્રાત્ડ સીતોરતા જ્યું મોટું અતે વિસ્તાર 

વાળુ રાન્ય કે જેમાંમઘણા દેશો તો એવા ફળદુપ છે ક જેને બરબર 

ખેડવાર્માં અને સ'ભાળવામાં ન આવ્યા હોય તોપણુ ધષયાં વર્ષ સૂધી એવા 
ને એવા રસાળ રહે, તે પણુ સત્તાવાન્ અને સમૃદ્ધિવાન્ દેવ! ઉપરાંત બીજું 

૩ઈ વધારે કરી શકતું નથી. વિસ્તાર, અતે કુદરતી રસાળતા્ના પમાણમાં 

વુર્કસ્તાનનું રાજ્ય કલુ નિમાલ્ય અતે ધત રહિત છે? તુકસ્તાત જેવો દેરા 

જે સ'ભાળથી ખેડાણુ કરવાર્માં આવતો હોય આતે સારી વ્યવસ્યા ડાય 

તો એક મોટા અને, બળવાન્ લસ્કરતે રાખી શકે પરંતુ આ તો ખાસ ઠરે! 

ન્મસ્ટાન્ટીનોપલમાં પણુ પાંચ કે છ હજાર સેનિકે એકદા કરવા હાય તો 

ત્રણુ ચાર “મહિના વીતી નય છે દં ઘણું ખરૂં એ રાન્મના તમામ ભાગમાં 

કેરી વન્ય છુ અતે મારા પ્રવાસની દરમિયાન તેને ઉજડ અતે નિજન 

થતાં જમા છે. બીજ દેરોદમાંથી પકડી આશેૅવા ક્િથિયન સુલામો- 

ને લીધે તે કટલોક ધડે દહેલે છે, પરતુ જે એ દેશ દાવે ચાલતી રાજ્ય" 

ી પદ્ધતિ કમકે ને બીજાં થોડાં વર્વે સધી ચાલે તો તે અદરની નિશા 
હ્યતાથી પડશે અતે નાશ પામરો. હાલ તો ગમેતેમ છે પણુ એ નિષા- 

લ્યતાં પણું બેને રકા રૂપ થઇ પડેલી ઝે, કારણુ કે દાલ લાં'વડા સમો છે 
જ નહિ વળો ત્યાં એવે એકે માણસે ધનનાં સાધનડાળાં નથી કે જે 
ડક સામાન્ય આાાંઠસ પગુ પોતાને માવે લઇને ચલાવી રાકે. અથવા તેને 

તેના કામે પાર્ ઉતારધને મલ્દ આપે તેવો માણુમ મળી આવે સવામ- 
- કટ 



ઠિંદ સબધી. ૧૭% 

તીનાં શાં અદ્ભુત સાધન 1 તુર્કાસ્તાતને ધન્ય છે કે તેના પોતાના નાશના 
ખીજ તેના પોતાના પેટમાં « ભરેલાં છે ! ખડતી ફીકર દૂર કરવાને તયા 

તે વિયેતી સઘળી ખીક્તેો! અત આણુવાને માટે તે! 'પૈગુના બહ્માએ જે 
ઉપાય લીધો દતો તેના જેવો પેાગ્ય અતે અનુકૂલ ઉપાય ખીન્તે એકે 
નથી 1 આવી ન્તતની ધાસ્તીને લીધે પેમુના ષહાએ પોતાની વસ્તીમાંના 
અરધો અર્ધ ભાગને ભૂખ મરાથી મારી નાંખી દૅશતે વેરાતવત કરી 

ત્રક્યો હવે અતે કેટલાંક વર્ષે સૂધી કોઇતે જમીત પણુ ખેડવા દીધી ન* 

હોતી, પરતુ આમ્લુ થઈતે જ અકકર્યું નહિ. એ ડ્રતર યુક્તિ પણુ ફૂતેમંદ 

ઉતરી નહિ, રાજ્યના ભાગ પદી ગયા અને હ્મર્ણા થોડા વખત ઉપર્ « 

%ઠલાક ચીનના નાશી આવેલા માણુસો(એ રાન્્ખયનગર્ આવા સર્ કરી 

લીધુ, આપણે કખૂલ કરવું જેપ્એ કે આપણા વખતમાં તુર્કીતું રાય સાવ 

ઊજડ તે! થઈ ગયું નયી અતે આધી વધારે નાશ યયેકષે આપણે ન ન્ે- 
૪એ તો વધારે સારૂ, કારણુ કે તેની આસપાસનાં રાજ્ય બીર્તા રાજ્યોની 
મદદ વગર એકલે ઢાયે તેના લપર ચડાઇ ઠરી શકે એવી હાલતમાં તષી. 

એશિયાખંડનાં રાન્્યોને સારા કાયદાનો લાભ શા કારણુથી નથી 

મળતો અને એ દેશના લોકો પોતાનાં દુઃખો અતે જુલમોતી પાદશાદતે 
તથા ગ્રાંડ વઝીરને કેમ ફ્રીઅદ નથી કરતા એમ સવાલ થાય છે પરંતુ 
તેનાં કાર્ણુ ન્નૂડ્ાં છે, ડું કખૂલ કરરૂછું કે એશિયા તરમૂનાં રાજ્યોમાં *સારા 
કાયદાઓ છે અને જે તેનો બરાબર અમલ યત! હોય તો. મતે પપાતરી 

છે % દુનિયાં ઉપરનાં બીજાં રાજ્યોના કરતાં એશિયા ખડનાં રાજ્યોની સ્મિ- 
તિ જરા પણુ ખરાખ ન હય. પરંતુ જ્યારે નિયમબેધ અતુવવન અતે 

મ્મમલ્ ન થાય ત્યારે પછી સારા કાયદા હોય તેય શા કામના ? નમૃતે 

પજાની ક્ રિયાદ સાંભળવાનો અધિકાર છે તેજ પાદરાહ અતે તેસ ગ્રાન્ડ 
વઝીરને ઘાથે જ રા માટે પ્રાંતિક સુબાઓની નીમણુક યવી 
ન ન્તૅેધુએ ? અને આવા જુલમગારો સિવાય બીશ્નત માણુસે। પાંતમાં 

સુબાગીરીને મારે નીમવા ન્નેગ નથી શું ? રાઃ્ત કૅ કાતો વઝીર સુખે 
દ્ારીની જગ્યા વેચે છે અને એક વાર આપણે એમ ડખૂવ કરીએ કરે 

પાદશાહ અથવા વઝોર્ લોકની દાદ સાંભળે છે પરતુ ૧૦૦ દોઢસો અથવા 
બર્સે ગાઉને અતતરે ઈન્સાફ માગવા જવું એ શું એક ગરીબ ખેડુત અધ- 

વા દુઃખી કારીગરતે માટે એશું વિષમ છે? તે રસ્તાનું ખરચ કયાંથી 



૧૮૭ ખર્મિયશતો! ધવાસ, ' 

લાવે? માર્ગમાં તેતે કોઈ લૂટી લે અથવા વારવાર બતે છે એમ તેવું ખૂન 
થાય અયવા થહેલે!' મોડે! તે બિચારો પાછે; સુબાના દાથમાં બાવે ત્યારે 
એતી શી ગતિ થાય! તે વેળાએ પાછું તેને એ નીચને નમવાનું જ રહેને? 
ભોગમજેગે તે શજ્યનગરમાં પહોચે પરંતુ તેથી શું ! ત્યાં વળી એન! ઉપર 
જુલમ ગુજર્તારના લામતા વળમતા હોય તે સત્યમ ને અસત્ય બનાવી ઉધુ 

છતું સમજાવી દે ત્યારે એતું શું ચાય ? ડુંકામાં માત્ર એટલે જ કહેવું બસ 
છે કે સુબા તેમના ખરા અર્ષમાં સુબા */ છે. ન્યાયાધીશ, પાલમે- 

ન્ટ, વડી ન્યાયસભા, અતે પાદશાહતો કર ઉધરાવનાર સઉ સભામાં જ છે. 

તે જ ખધામાં છે, આવા સુખા, ઈન્તરદારો અને મહેચલના અધિકારીઓના 
સબધે ઈરાનીઓ કહે છે કે “તેઓ રેતીને પીલીતે તેલ કહાડતારા છે' 

તે સ છે. તેમતા તાયકા, ખાયડીએ, છોકરાં અતે ચુલામોને માટે, ગમે- 
તેવી ઉપજ હાય તે પણુ પુરી યતી નયી. 

નતે એમ કહેતા" હો કે, આપણા રાશ્નએનાં વતન તો! ખીન્વ લોક- 
નાં વતનની માકક સારી રીતે ખેડાય છે અને તેમાં વરતી પણુ પુષ્કળ 
છે, તો ડું માત્ર એટલો જ ઉત્તર આપું છું કે, ધોડા વતનવાળા 

રત્નની અતે વિધે વિધ જમીન નાં પોાતાતી જ ગણાય છે 

એવા શાનતતી વચ્ચે મુકાબલે યતો જ નપી. કાંસતા કાયદા એટલા 

ખૂધા મોગ્ય છે કે રાત્ત 7 તેને પ્રયમ માત આપે છે. ગએટલે ક» 

રાન્નનદી વતત પણુ કાયદાના ભગ વગર સમાન પન્સાષ્ના ફાખુમાં છે અતે 
શાના વતતતા ખેડતો! ઉપર કાયદાની અદાલતમાં કામ ચાલી રાકે છે તથા 

તેમાં રહેતા કારીગરે અતે ખેડૂતો તેમના પર ઘતા જીલમ તધા અન્યા* 
યની દાદ માગી શકે છે, પૂર્વ તરફના દેરો!માં તો નબળા અને તુકશાન 
શ્રામેલા લોકતે દાદ મળવાનું કોઈ ઠેકાણુ સ્થાન જ નથી. સુખાનો મિન્તજ 

અતે કોરડો જ આવી બધી તકરારાતો નીવેડા આપવાને માત્ર એક કાયદા 
૨પ ચરઈ પડે છે. 

અઆપમ્ છતાં કોઈ વળી એમ કહેસે કે, સ્વતત્ર રાજ્યમાં બીક્ન કૈટ* 
હ્યાક લાભ સમાયલા છે અતે તે એ કે ત્યાં ધારા શાસ્રીઝ એખ અતે 
કાયદાની અદાલતે! પણુ થે!ડી હોપ છે, તમા કગ જુજ હોવાથી 

હેલા ચુક્વાઈ જય છે. “મદાલસ ન્યાયથી શૌક અન્યાય થાય તે 
ક્ષાર આ રાતી કહેવતતે આપણે ક૪ વધારે વખાણીથું નહિ, કું 



*કિંદિ સબધી. ૧૮૧ 
#“નનનઝ્ન્નન.“.નનન્ક્ર્ન્નનન્ન-ન્ન 

કખૂલ કરૂ છું કે કોઇ પણુ રાન્યમાં લાતા મુકરદ્માં હોય તે એક મે! 
ટી અને ન સોસાય તેવી ખરાબી છે અતે એવી ખરાખીની સામે તરત' 

ઉપાય લેવો એ ત્યાંના રાશ્નતું આવશ્યક કાર્ય છે, એ તો. ખર છે કે ખાન* 
ગી મીલકતોનો ૬૩ કાઢી નાંખવો એના નેવે કાર્યસાધક ઉપાય બીજને એખ 
નધી. રાજ્યઇક કહાડી નાંખ્યાથી જુલ્મ વધવાની જગ્યા ૬ રહે નહિ, ખાસ ક” 
રીતે, અગતના, લાંબા અને સચવણુવાળા સુકરદમા તોબધજ થઈ 2પ, અને 

રાળ લોકને ઇત્સાફે આપવાતે મારે જે ન્યાયધીશે! નીમે છે તેમતો ધણ 

વખત નકામો જતો બચે. પરંતુ એટલું પણુ ખર્ કે આ ઉપાય વળી 

વધારે નઠારા નીકળે એટલે કે રોગના કરતાં એસડ વધારે ભયકર યઇ 
પડે અને લોકતે માયે કેટલું દુઃખ પડે છે તેની તો શણુનાજ ન ધાય, કાઈ- 

એની પ્રમાણિકતા ઉપર આધાર રાખતાર રાકએતે માટે આપણે દયા 
લાવવી જેઇએ. એશિયાખડનાં રાજ્યોમાં નને કોઈ પણુ મુકરદમામાં યથાર્ષ 
ન્યાય અપાય છે એમ કહીએ તો તે એજ મુકરદમામાં અપાય છે જ 
જેમાં વાદી અને પ્રતિવાદી ખેઉ જણુ ગરીબ હાઈ કાછીને લલચાવી શકા- 
તા નથી, અથવા ભાડુતો સાક્ષીદ્દરે! મેળવી શકાતા નયી; આવા ભાડુતી 

સાક્ષીઓ જુજ કિમ્મતમાં મળી શકે છે અતે ખાટી જીબાની આપવા માટે 
તેમને શીક્ષા થતી નથી. હું જે મત અત્રે પ્રદશિત કરૂં છું તે ખરા છે 
કારણુ કે મે ધણાં વર્ષ તેના અતુભવ મેળવ્યો છે તયા દેશીઓ, યુરે।પિ* 

પન વેપારોઓ, ધારા શાસ્રીઓ અને અદાલતોમાં કામ કરનારા દુશાશીઆએ।- 

ના વિચારથી સિદ્ધ ચયેલો છે. ઘણા ખરો તો તેઓને? કહેલો ગ મત 

મારા અતુભવમાં અતે સાંભળવામાં આવેલો છે. આપણા દેશતા ધણાક 
સુસાજ્રાના મતથી આ મારો મત જરો છે. નીચા લોકમાંના ખે જણુતે ફ“ઈ 
ટયા માટે કાછની સમક્ષ આવેલા તેમણે કદાપિ ન્નેયા હસે અને કાજી- 
ને તેમની પાસેથો કઈ લાંચ લેવા જેવું ન જણાયાથી “ બાપા તમે તમારી 
મેળે અધલતેન ચડતાં મહીઓ મહી સમજીલ્યે? એવા ક્ષબ્દે કહી સુકરદ્મે। કહ।- 
ડી નાંખતાં ન્નેયા હશે અતે આવી રીતે સાધારણુ સુકરદમામાં લેવાતું 
કામ આપણા મુસાફરોએ ન્ેયું હરો, એટલે અઝેના ન્યાય ખાતા મારે 
તેમતે અથ'ખો। ઉત્પન ચયો હશે. આવે! ઘખલે! જઈ આવેલા તેઓ પછી 
ફાજીનાં અતે હિદુસ્તાનતા અદલ પન્સાફૂનાં વખાણુ કરે એમાં શી નવાઈ ? 
તેઓ કાસના માજીસ્ટ્રેમાર્માં આવાગ્ોાતે તગ્રતેટાઝ કાતી ન્સ જ. જને 



૧૮૨ બૂનિયતો પવામ. 

એમ નથી ન્નણુતા કે ગુન્હેગાર પણુ જે કાછીતા ક્ષા તેના કારકુ- 
નતા ટ્રાયમાં ખે રૂપિઆ મૂકે તો પછી તેતો મુકરદમે કેવો તેના લાભમાં 
ઉતરે છે અને' કેવેદ તેની ઈચ્છા પ્રમાણે લબાય છે. આવું એશિયાતરદ 
રાજ્યોનું રદસ્ય જાશ્ય] વગર ઉપર ઉપરધી નેનતારાઓ તેના ધોરણુતે વખા- 
શુ એમાં આર્ય નઘી. 

સાહુળ, સંક્ષેપમાં જ આ ખાખત પુરી કરતાં મારે પુન? કહેવું પડે છે 

ક, જગીરતો ખાનગી હક લેક પાસેથી લઇ લ્યો "અને પછી જુએ કે 

તમે તેથી રાજ્યમાં જીલમ, ગુલામગીરી, અન્યાય, લીખ, અતે જંગલીપણુ 

તમારા એ પગર્લાના પરિણામે અવસ્ય કરી દાખલ કરેછે કે નહિ? એમ 

થતાં જમીન ખેડાતી બધ થઇતે પાદર પડી રહેરો, અને ડુંકામાં કર્ઠું તા 

તૈમી લોક અને રાજાના સંપૂર્ણું તારાનો રરતો એની મેળે ખુતો થઈ જરો. 
માણસ પોતાની મહેતંતનાં પળ ચાંખવા અતે તેનો લાશ પોતાનાં સ'તા- 

નતે આપવા માટે આશાવાળેા રકે છે અતે એ આશામાં જ સઘળુ 6- 

જ્તમ અતે આવી ન્તગીરામાં લાભકારક ધઇ પડે છે અને ને આપગે દુ 
નિયાં ઉપરતાં જુદાંજારદા રાજ્યોનું અવલે।કન કરીરું તો આપણુને માલુમ 
પડી ષે તે રાન્યો આ મુપ્ય મુદાને ત્માત્ય રાખવાધી ચડે છે અને ધિ- 
કારી કાઢવાધી પડે છે. ડુંકામાં ક્ટું તો દુનિયાં ઉપર જે સારા નારા '્રેરફાર 

યાય છે તેં આ ખાગતતા સારા નંયરા સ્વીદાર્ને અતૃસરીને જ થાય છે. 

દિલ્લી અને આગ્રા, 
સાહેબ, 

દું ધારછું કે ટુ સ્વદેશ પાછે! ફરીક્ સારે ધયમ જ તમે મને હિ'દુ- 
સ્તાનનાં રાન્યનગરે વિષે પુછો. દિલ્લોક્લ અને આગ્રા શોભામાં, વિસ્તા- 

રમાં અને વસ્તીમાં પારીસતે દઠાવે તેવાં છે કે કેમ, તે અણુવાને તમે 

* 8 અરે ઝગ ઝન અડ પગમા ડરર1મ/ ગાજર, ભ/કેચરે ક પક 
તેતા મિત્ર મામેશીવેયરતે સતે ૬૬૬૩ નીં પરુલી'તજાર્ટએે દિતીમાંખો લખ્યો હતેદ. 
આમ એ ખે મુખ્યનગરાના નર્છુનૃ શૃપરાંત, મેઇક લની દરબારી રીન, મો.મવેનોા મુન 

ધારા અને હિંદુસ્તાનના દેોઇડ વીષે લખ્યું છે બવિઅસ્તો મિત્ર પોમેકી 
વેવમ જતિફારિક, ભ્તોળ સંબધી લખાયોતેો. ધખતાર હતો. તે ઇવિડા 



* 

દિધી, અતે આમા. ૧૮૩ 
---------રૂ5*- 

આતુર ઘરો, તેટલા જ માટે એ બાબત ઉપર તમારા કઇુકલને મટાડવા 

હું ઊતાવળા થાણું. ખીજી પણુ કેટલીક બાખત ટું આતા લેગી લખીશ 

અને મને આશા છેઃ% તે તમને અરસિક થઈ પડરો નતિ જ. 

ગા નગરોના સૈંધ્ધ વિષે લખતા પહેલાં મારે લખવું પડે છે કે 
વિશિસ્તાનમાં' રહેતા યુરાપિઅને આ નમરોા અતે બાજી જગાએોને માટેજ 
તિરસ્કાર મરેલે મત ઉચ્ચારે છે તે સાંભળાને તે ડું કેટલીક વાર આર્શ્રર્ય 

ચક્તિ થઈ જઉ છું. ત્રકતુ પરત્વે નગરની અને ઘરની બાંધણી હેવી 
જેપીએ, એ વિચારને કોરે મૂઝી, તેએ એમ કહે છે કે, પશ્ચિમ તરપૂની 

ભૂમિના કરતાં આણી તરપ્નાં મકાતો દેખાવમાં ઘણાં જ ઉતરતાં છે; પરંતુ 
તેએ એમ વિચાર કરતા નથી કે, પારીસ, વૈડન અતે આમસ્ઢયામમાં જે 

યોજના ઉપયોગી અને મયાધે ગણાય છે, તે લ્હીમાં કઈ જ કામતી નથી. 

એમ ધારે કદાપિ આપણાં નગરે હિ"દ્રતાનમાં લાવી મૃષીએ તે। તે- 

ગરનો ધણે ખરે ભાગ તોઠી નાંખીને કરી જ ખાંધવે પડે. યુરોપતાં નગરો 

વધારે શેભાયમાત છે, એમાં તો ચક નષી; પરતુ તેમ હોવાનું કારણ ટાટ 

છે, આ રીતે ન્ેતાં ઉષ્ગુ ત્ડતુતે યોગ્ય હોય એવી ગોડવણુથી 
દિ્રી પણુ કૈદલેક દરજ રોશાયમાન છે. દિ'દ્ટ્તાતમાં એટલી બધી ગરમી 

પડે છે કે રાનએએ પણ્ મોક્ત પહેરતા નધી. પગના ર્ક્ષણુને માટે નાજીક 

લ્લિશાઈ જેડ જ બસ થાય છે. ઘણા જ મુલાયમ લુમડાની પાધડી માન 
થાતું રક્ષખુ કરે છે. બીજને પોષક પણુ આ પમાણે હકકે ( વજનમાં ) 

જાય છે. ઉન્હાળામાં એટલી ગરમી પડે છે ક ભીંતે હાય અને ઉશીકા 

ઉપર માથુ મૂકતાં પણુ ગરમી લાગે છે. અનુક્રમે લાગલગટ છ મહિના સધી 

ગરમી પડે છે, ત્યાગે ધણાખરા લોક બદાર સુઈ રહે છે. સાધારણુ ગરીમ 

લેક શેરીએમાં અને પૈસાદાર તથા મોટા માણુસે! પોતાની વાડીઓમાં 
અથષવા અગાસીઓમાં સઇ રહે છે. ઘવે કહો કે, જે એસન્નેક્ષ અષવા 

એયડેક્ષિસતી પોળાતે દિહ્વીમાં લાવીને મૂકી હોય તો તે બધીયાર ઘર 

અને મજલા ઉપર્ મજલા ચડાવેલી ઇવેલીઓને લીધે વસવા જેમ પણુ 

સતી ખીનાએ નણુવાતે એવા આતુર રહેતે] કે, જ્યારે ત્તે મરજાપડયો. અને બવિ- 

અર તેને મળવા આવ્યો ત્યારે પણ્ તેષ્રે પણુ હતુ કે, * હૈ મિત્ર ' તમારા મહાન 
મોગલના રા સમાચાર છે.” 



૧૮૪.. બૂતિંયરતો પ્રવાસ, 
જુજ ૧ ક તિ ડઝ ડડ 

કહેમાય કે? અને «તારે પવન બોતફૂવ બધે હોઈ રૂધાઇ જવાતું હોય તારે 
એ મકાતોમાં ચઇ રહૈનાય પણુ ખરૂં કે ? ધુળાી ભરાઈ ગયેલો! યાકી ગયેવો 

અને પરસેનાયી નેરાઈ ગયેલો એક ધેડેસ્વાર પોતાતી મુસાફરી પછી ચુ 
સાકડા અતે ગરમીવાળા ઊંચા દાદરો ચડીને પાંચમે મજલે જઈ શકે કે? 
હિદુસ્તાતમાં આવી મુસાફરી પછી શાત થવાતું બહુ સહેલુ છે થાકનો 
માણુમ સાદ્ શીતન્ત પાણી અથવા લિખુતો સરબત પીએ, કપડાં કહાડી 

નાખે, શાથ પગ અને મોડું ધોઈ નાખે અને પછી કોઈ થીતળ જગ્યામાં % 
અપ્ટના ઉપર સઈ નય અતે એક ખે માણુસે। મોટા પખા લ્ત તેતે પતન 

નાખે એટલે બસ દ્થ્િ કેવુ છે, તેવુ તમારાથી અતુમાન થઈ શકે એ 
ટલા માટે હવે ડું નીચે પમાણે તેનું બરોબર વર્ણુત કરૂછુ 

આથી ચાવીસેક વર્ષ ઉપર હાત રાન્ય કરતા મહાત મોગન પા 

દશાહ એઔરગઝેમતા પિતા ગાથજદાન પાદશાઠને જૂતા દિત્વીની પામે એક 
નનુ નગર્ વમાવી પોતાનું તામ અમર ડરી જવાતી ૪ચ્છા થઈ હતી એ 

નથુ નમ્ર વસાવી તેતે “શાઠજહાતાબાદ? એવુ નામ આપનામાં આવ્યુ 

હતુ આમામા ઉન્હાળાતે દછાડેૅ ઘણુદ તાપ પડે છે તેથી પાદશાફથી ત્યાં 

રહેવાતું બનત્તુ નથો, માટે નના ત્હિવીમાં દરમાર ભરવાનુ રાખત્રુ એમ એનુ 
કહેવુ હલું જુના નગરતા સર સામાનથી નવુ નમર્ વગમાગ-્યું, પરતુ લેકે 

તૈતે શાહન્#કાનાયાદ ન કહેતા ટ્લિપિજ કહે છે અતે આપણુપણુ ચાહજહાના 
ખાદ કરતા દિત્લી એ નામના વવારે પરિચિત છીએ, એટલે દુ પણુ અત્રે 
તેને જીના નામમાં દિલ્તી શ્હીતેજ લખીશ 

બાઇરેના *ેવડી યમુના નામની નદીના કિનારાપર સપાટ પરદેશમા 

નંગુ દિલતી શહેર વમાવેલુ છે નદીના એક કિતારા ઉપર તેતે રાનકથધ 
બાધેલુ છે અને સામેપાર જવાને માટે એક પૂ છે એક ખાજી નદીના 

રક્ષણુમા છના પણુ રાહેર્તી આગપાસ મોરા અને મનત્યૂત ઈંટનો કટ 

ખાધેલો છે આ કિલ્નેગદી પણુ એટલી બધી મ પૂણે નથી. પરિખા કે ખીતઝ 
કઈ વધુ રક્ષણુને માટે કરેલુ નથી સે! સો! કદમને છેટે ન્નડી ભીંત ઉપર 
ગુમારો અતે પ્શિર્શા કાટેના છે રાજ્ય મહેગતો મોટ તાને! છે તેમ 

છતા આ મેદો કાટ વધારે મજખૂત આંધેતો છે પગે ચાલતા ટું ત્ણુ 
કધાકની અદર કટને કરી વઝુ છુ અને જ્યારે ધાડાપર હઉ ત્યારે એક 
કવાકરમાં એક લીમ ફરી વગ છુ આ ગણતરીમાં હું પરા ગણુતો નથી 



ધ્લિઃઝનતે'આમાં: પટેપ 

લારારી*રરવાક્ત ર 'મેટાં' મેદો મકાતોવાળા પરાં, 'બીજ ત્તરફનાં નાંનાં 

મળીને એેયાર-પર્રા છે' તેમ ઉંધું!' ગશુતાં' તે! દિવ્રીતો વિસ્તાર ઘગોા ધાય; 
અતે ને દિલનો બ્માસ લઈએ તે તોત્રણુ'સાડા ત્રણુ માઇલ થાય; જે 

બરેબરેજ છે "ઝેમઃધાચમી કહી શકાતું-તધી, મારણ કે નપર અને પરાં વચ્ચે 

પ્રોદિ; સોદા બશિથા આવેલા છે અને મહી મહી છૂટાં ચોમાત પણુ ઓછાં 
નથી] છતાં એતો ખરૂં છે કે દિલો ક'ઈ નાતું સુતું તમર તથી ** 

કિલ્લામાં એક મોટો રાજ્ય મહેલ અને રાણીવામ છે: મહેલના મ 
ખચે આગળ ખોધીકદ એ “મકાન અર્ધ ગોળ છે, રાજ્ય. મહેલને પા- 

છલ્મો ભામ નદીન! * સુદર દૈખાધ ઉપર ખુજ્તે? આવેલો છે, 'તદી ' અને કિક્ષા* 

ના 'કાટની' વચ્ચે નરીનો સૂલિનપેટેશ 'છે અતે તેના ઉપર સાડમારીની 
કમત કસવાભાં "આવે છે. વળી લં આંગળ જ રેશી' રાજાએ અતે ઉમ* 
રીવે(ના 'શશેકરતી'વાંથત” ધાય છેઈને પાદશાહ શણિવાસનાં' છેન્તમાંથી જુવે 
છેં. 'કિ્ાંગો''કા્ટઃ'બુબારોવાળા' અને 'ધણે" દરજ્જે  નકરના જોને મળતો 
છતાં"પણા *મેજબૂલ? અમે-પહોળ(' એસાંરતે છે તે ધણા ખરે ઈટોતો 
બોંધેલે છે!! તેની ખુારેઈઅને બારીએ નકશીદાર રતો પધ્ધરની બના- 
વેલી હૉર્ષાથી બહુજ સે(ભાષમામં દેમાયં છે. શહેરના કોટ કરતાં કિધ્ાતો 
પ્રાણ, 'મજખૂ્ત અતે જડે છે તથા તેમાં નંગરાભિમુંખ નાની નાતી 
તોપે। ગોઇવેલી 'છે! નદીતી* ખાજુ વંગર બીજી ત્રણે બાજુએ મોટી અને 

ઉડી #પરિખા!કરી લીધેલી છે , પરિખાની ખાંધણી પથ્થરતી છે અતે તેમાં 
માછલાં પણુ યાયા છે આ મકાત ઘણા મોટાં અતે પૈસા ખરચીને ઉભાં 
કપલ છે, પપરંતુ- સારા' મત પમાશે તે! આપણી એક સાધારણુ બેદર્ી 
પણુ તેમ્રતે સપાટા-બ'ધ જમીનદોસ્ત કરી નાંખે: 

પરિખાતી આગળ કોટની સામે એક મોટો બામ ખનાવેલે! છે; તેમાં 

બધીડવ્રદતુમાં નાના પ્રકારના કૂલ થાય છે. એ ખામની વનસ્પતિનું સૌર્દ્ય 
સામેના 'કોટને'ઝાંખો. પાડી નાંખે છે. બાગની' આગળ એક મોટું ચોગાન 

છે, ચાશાતતી એક ાજીએ કિલ્લાને! 'સશ્વોશિતમ દરવાજે, અતે ખે બાજુએ 

ખે*મોર્ટા: વિસ્તાઓઆળા રસ્તાએ આવેલા છે. જેમતે પાદશાહના કિધાની 

રખેવાળી કરવાની: હોય “છે તે રાજનએ એ ચોગનમાં પોતાના ત'ફ્ુઓ 
નાંખે છે અતે કરેમને છટ ત અપાય તેવા રાજનઓને કિલ્લાની અદર રાખ્- 
ત્રાંમાં. આવે" છેડ"ઉલ્લાની અદર જે 'સખેવાજપરાખંવામાં 'આંવે છે તે”ઉમ્- 

૨૪ 



1૮૬ ખાનતયશતે!' પ્રવાસ,” 

રવો! અતે મુનસદ્દારો હોય છે. સવારના પહોરમાં આ ત્ોગાતમાં પાદશાડની 

અશ્વશાળાનો વડે]:; અધિકારી પાસેની મે!ટી ઘે!ડારના ઘોડાઓને? ટ્રેરવે છે 
તપા ઉમરાવે(તે સ્ત્રાધીતના વેડએઓને તપાસે છે ને તે ધોડા ખરેખરા તર્ટ- 
સ્તાનના સિદ્ધ થાય છે તે! ષછી તેની સાથળ ઉપર પાદશાડની અતે જે- 
ના તાળામાં)તે હોય એ ઉમરાવતી છાપ મારવામાં આવે છે. કવાયત લેતી 
વખતે આથી કરીતે બહુ અડચણુ પડતી તથી, કારણુ કે સઉ સઉના ધે!ડા 
નિશાતીથી પરખાઇ આવે છે, , રી જ 5 

અહીં આમળ જ અનેક વસ્તુ વેચવા ભાટે ગુજરી ભરાય છે. વાદીઓ, 
જેશીખઓ અતે તમાસગીરે! પણુ એ સ્ોગાનર્માજ કદા થાય છે. દિદુ 

અતે"મુસલમાન “તના ભવિષ્ય નેતારાઓ પણુ અહીં જ બેસે છે. “એક 
ધૂળમી ભરેલા સાદડીતા કકડા ઉપર આ વિદ્દાનત ભવિષ્ય જેતારા બેથી 
રહે છે અને તેમના મોં, આગળ એક મે!ટી જીની. ચોપડી, ગૃહચક અને 

પાઠલા ઉપર રમળ પડેલા હેય છે આ રીને કરરતેન ,જતાર લોકવું, તેએ 
દયાન ખેશ્વે છે, જેએો તેમને ખોટા ન પડે એવા શુકન જ્નેનાર તરીક માતે છે. 
એક પૈસો! લઇતે આ વિદાતો માણુમતે તેતું ભવિષ્ય વાંચી આપે છે. જે 
ભાણુસ પોતાના કામ માટે સવાલ પુછેતેતે! હાથ તથા મોડુ “તેષાં પછી 

તેએ પોતાતે કાઢયો ટૂટયો ચોપપડો ઉયલાવે છે અતે ગુઠતી રાશીઓ 

મણુતા હોયતેમ વેઢા ઉપર આગળીએ। “રવી પુછનારે પોતાનું કામ કયારે 

શરૂ કરવુ તેવું મૂહુલ આપે છે. વહેમી આઓએઓતા ટોળાં પગથી માથા સુ 

ધીતો ખુરખો નાખી આવા ભવિષ્ય કહેતારાઓની પાસે ન્નય છે અતે 

જોવાતા મતવતું તયા ધરતું તમામ રહસ્ય તેતી આગળ ખુલ્લુ કરે છે, હિ'દુ* 

સ્તાનના વહેમી અતે અક્તાન લોક , એવું (માને છે કે ઝહનું સાર્ નરું 

બૂળ ભતુધ્યતા ઉપર ચાલે છે અને નેશીએ તેતે નિવારી શકે છે. 
આ ત્તેશીઓમાના ધણા તો ગોવાથી નાશી આવેલા દાદ્ડારટ કચ 

થિયતો હોય છે; જેઓ બીન્તએની માફક મેલી સાદડી ઉપર ખેશી રહે છે 
ગણે «8 જપી - ગ્સુપ્ઃ ડા પ વોઈસ હું ઝૂ સઝજશી ટે છે 
એમની ઘરાકી વધારે ચાય છે રમળ તરીકે તેએ] ભે!ળા લોકને ખલ! 

સીઓતે! હોકાયત્ર દેખાડે છે અતે નેત્તિથ શાખનાં પુસ્તકમાં પૉર્ડુંગીઝ 
ભાષાની જુની શામીશ પ્રાર્યતાની ગોપડીએઓ બતાવી તેમાંના ચિત્રને યુ* 

શેપિયન શારિમંડળ તરીકે એળખાવી ટે છે. આવા ઢોૉગીએામાંના ગ 



દ્હિ અને આગ્રા ૧૮૭ 

કતે આવુ કામ કર્તા જેસ્યુટ પાદરી ખુઝે દીઠો યારે તેશે કહ્યું કે, 'બા 
પજ! શુ કરીએ જેવો દેશ તેવો વેશ કરવો પડે છે ' 

આતો દુ ગરીબ અતે બન્નરમાં ખેમનારા નેશીઓ વિષે બોલ્યો 

પરતુ જેએ ધર્મારી અને પાદશાહ તથા ઉંમરાવોની મભાર્મા જનારા છે 

તેતો પોતાતે મોઠા વિદ્દાત ગણે છે અતે સપાટાગધ ગૃયસ્થ યઇ ન્ય છે 

આખો એશિમાખડ આવા વહેમમાં તારાજ થઈ ગયેતો છે આ કપટ 

બાજ જેશીખએને પાદશાહ અતે ઉમરાવો મોઠા મોથ પમાર આપે છે 

અતે તેમતી સવાહ લીધા વગર સહેજ પણુ શમ કરતા નથી તે આ 

કાશમા-ભાવિમાં લખેલું હેય છે તે જ વાંચે છે અને ગૃહ મડળની ગમુ- 

તરી કરી તધા કુરાનના પાનાં ઉઘલાવી પ્રચ્છકના દરેક સવાલને! જ 

વાખ આપે છે 

ખે મોટા રાજ્યમાર્ગ નરે ચાદ્તીચોકમાં આવી મળે છે, તે ૨૫ થી8૦ 

શીટની પાહોળાઈના છે નજર પણુ ન પહોચે એટલે સધી તે સીધાને સી- 
દ્વા દૂર ગયેના છે, છતાં લાહોરી દરવાક્તતે રસ્તો! બીજા જેટલે લાંબો નથી 
બન્ને રસ્તાએ ઉપર ધરની પક્તિએ સમાન છે આપણી રાજ્ય પોળની 
માકક અદીં પણુ આરકાં પાડેનાં હોય છે, ટ્ર માત્ર એટલે જ કૈ અહીં તે ઇરો 

નાં બનાવેલા છે, દરેક ધરના ઉપર ઘણુંખફં ધાખુ વાળી લીધેલું હોય છે 

જે અગાશી તરીકે કામ આવે છે વળી પેવેસ રોયવતી રગનામાં અને આ 
માગાનાં ધરેની રચનામાં કઇક ફેર છે, એટલે કે રસ્તાએ ઉપર અહીં 

દુકાનો કાઢેલી હોય છે જેમા દિવસે કારીગર લોક કામ કરે છે માંડવીમાની 

દુકાતોમાં વેપારીઓ બેસે છે અદર કોઠીમાં જવાનું નાતુ બારણું હોય છે 
અને રાતે વેપારીએ લા પોતાતો માલ મકે છે 

! માડવીની ઉપર તથા પાછળના ભાગમા વેપારી લોકનાં મકાન છે તે 
દેખાવમાં તથા હવાની આવન્માં ઠીક છે પરતુ નને દૂર હોય તે જ છી 

માડો ન આવે નહિ તો! આવે « દુકાનના છાપરા ઉપર અગાસી 

હોય છે તેની સાથે એતે! સમધ હય છે અગાશીમાં માલીક રાતે સુઈ 
રહે છે આખા રસ્તામા બધા એકધારાં ધર નથી શહેરના બીજ થોડા 
જ ભાગમા આવા સારાં મકાન છે મીજે ઠેકાણે દુકાનોની ભીતે! એટલી 

નીચી છે કે રસ્તામાંથી છાપર્ દેખાય મોટા વેપારીઓની દુકાનો દૂર બઝારમાં 



3૮૮ તિય પૂવમ, 

હેય છે અતે તેથી સાજે તેશ્વો શ્રાતે ઘેર (7થ્ છે કારીગર વોક દા 

ઘૂ? અતે દ્કાન એક ૮ કળીને રહે છે ક ] ૬ 
ઉપર પના તે બે મોટા ગળ્યુ મામ જેલ બીશ્ન પાંચ તાતા મોઠા 

માર્ગ છે પરતુ તેં માર્મે મારા રૈનકદાર્ ૫૨ બાધેલાં તથી બોળી- 
જતી મામે મળ જતી ઘણી પોળો જે પરઇ તેમાં કઇ કમાતો! 

કરવી ટ્ોતી નમી વળી તેમાના ધરતી ગોથ્વણુ પણ ઘર ઘણીએાતે જેમ 
પાષવે તેમ કરેની અને બર્ષા એક જ વખતે નહિ ખધાયલા | એટલે ગ- 
માનતા રાખેલી જળેવામાં આવતી તથી ધમા ” કોડી ઘર મેટા સિદ્ધા, 
શાનમ્દાગ અને એક્મતખા બઆધેલા ફ્રાય છે , ર 1 ૬૫ 

આ પેળામાં મુતસફ્દારે, ઉમશવે રાયના બીશ્ત અધિકારીઓ 
અતે મેટ! મેય ઉપારીએ, વમે છે ઘણી પોળો તો તરૈઠકાર ઉડ છે 

ઇટનાં અથશ સાવ પષ્ધરતા બાંધેધા તે ધૂ થોડા ઘર હોય છે પીંઢારી 

ઝા-માટીના અને વતત્રધીના જના અર્વીના ધરે ધજા -7 ૨૧ આમ ટાં મને હવા 

વાળા છે કલાંક ધમ આગળ આમણ અને વાડીસા પણુ હોય છે 3ટ* 
લાકમાં મારે મરસામાવ હોય છે મારાં #મજેતા તાબા અતે મઝ્ખૃત પી 
હીયા પર ધામા ખાધી લીવેલા હોક છે અને ,માટીની ભીતે! સાવ કો 
ળેવી હાય છે આ સારા લેોકતા વાસમાં મહી મહી -દે? લાક તીચાં, ઉંચા 

માગીર્નાં જાવવી નાંખેલાં ધર ૪ તેમા લસ્કરી « માખૃસે। જતે [૩17ના ઉ- 

ળવા તે।[કર ચાકર ઘગેરે લેક રહે છે. 4 19 [1 કક 15 

#વર્લીતાં ઝુપડાતે લીધે ધ્ધિર્થા વારવોર # આગ “ લાગે ૪ 
ગયા વર્ષતા ઊતાજામાં «યારે પવન જરા કઘાર' નરક “હતેઇ! યારે 

જુદી જુટી ત્રયુ આગોાથો ઊધર કક્ષા તેર્વા નાનાં ન(તાસાડ હકર છું 
પડા ભળી ગયા હતા- જ્તવલીના ઝુપડામાં , લામેલી?) આળ )એદલો ખધી 

મપાગપુર ટ્રેલાઈ નમ છે કે ઉત આગોમાં ઘણાક વેઠ અતે, પેડ /મ* 
ને ભસ્મ થઈ ગયા ઘતા વગી જનાનાતી ઓએ -ેમૃતે લાજ કૃ 
ડવી પ3 છે તે આમની વખતે ગહાર જવાતી શરમતે લીધે નપર) “જવાનું 

ન]સુચતા વારવાર અશ્ટેવતે બોગ મડે છે! , : | 1/ ૬ 5 

₹૬ આવા ઝુંપકાંતે લીધે જ દું દિલીને એક ઘણાં-ગામના સઝુદાથ નુ 
અતે એક મોની છાવણી જેવુ લેણું છે, ળેમસવ જોક્તામ્લર શ રક હરી 



ઘિ ,અને હમા. ૧૮૪ 

ઉપ્રર આવેલાં કે/તેમ 5 છતાં ઘણાખરા ઉમરાવો ગેષ્ટી મોળેમાં રે છે. 
ઉિદિરતાન સેવા ગરમ દેશમાં સુમમતાવાળુ અતે ઊત્તરનઃ! પવનના આગ- 
તાણુ છુઠ્તું ૫૨ સઉથી સ્રેક ગણાય છે. સારાં મોઢાં ઘર હેય છે, તેમાં 
વાડે ગાંગણું ફૂલઝાડ, મોટાં ઝાડ, પાણીના ફૂવાગ સુખામનવાળા વ્યજન 

યુક્ત ખરડા વગેરે ,બપોરની ગરમીતે વખતે વિથામ લેવ નેમ સધળી 

ગકવણુઃ રેલી હોય છે બપોરની નિદ્રા લેવાને માટે કેટલેક ઠેકાણે ઉંડાં અને ' 

સુવડ બોયરં ટોય છે, લોક બપોરના ચાર પાંચવાગ્યા મધી તેમાં વિશ્રાંતિે 
છે 'હણા માણુમો એથરાં કમતા ટટીએા બાંધેવાં જુંપ્ડાં પસદ કરે છે, 

કાર્ણુ કે? સા-બદ્યારથી પાણી લાવી ટટીએ છટાય છે એઠલ્ે હટીમાં થઃ 

ઇને સુગધીદાર શીતળ પવન ચાલે છે. બગીચાના મવ ભાગમાં ગારે 

તરપ્ની છૂટવાળીં એક માષ્યુમ પ્ુગ ઊંચા પરધારે ખાધેથું ચાર દ્વિનખાનાં 

જ્રાણુ' ઘર્ તેએ ,સવૌત્તમ ગણે છે, મારષુ કે એવા ઘરમાં બધે કેકાણે હવા 
આવે છે અને સુખ મળે જ્રે. સાજે પ॥ગમી છાટીને શીતળ કરેલી અગાશી 

માં સ્વાનું હેય તેના જેવી તે] મઝા બીજી એકે નકિ. એક મોટા વિ" 
શાળ એરડાની જેડે જ અગાશી હોય છે કારયુ દે રાતે વરસાદ આવે, 

ધૂળનું કહોરણુ ચઢી આવે, અધડા પભાતમાં ઢાહ વકાય વારે ઝમાટલે। ઊ- 
ભકીને બદર #પેમી જવાનું ગહેવ પડે વળો સવારમાં કાકળ પડે છે, "તે 
પણુ પ્રોતાના રારીર ઊપર *ન તેવા માટે લેક અદ? જતા રહે છે,કારણુ કે 

ઝાકળયી હાડકા: સાર્મી «ય છે અને થણીવાર સંધીવા જેનુ થઇ આવે છે. , 

શક કમાશે ઘરના દિવાન માતામાં ચાર આત્રળ ન્તડી રૂની ગાદી ચારે ખુણે 

પરાત્રી*રછે તેવ્રી,રીને પ્રાત્રરેલી હેય છે. ગાદીના ઉપર દૂધ જેવરી (પોળી 

થાદર પાથરવામાં આવે છે શીયાળામાં ધોળો ચાદરને ઠેકાણે રેશમી મોત” 

૧જી પઘરાય છે. દિવાતખાતાના”મેટતર બામ આગળ ગએ ખે "ગાદીની, ઊર 
પરવળી એશ ભવા ખે ચીકનતદ અતે જરીના ભરત સમથી અસત 
શોભાયમાન ત્તથા “મૃલ્યવાન ભાલીયા વ્માલીકને ત્યા તેવે જ /કોઈ /'ગોઠા 
દરજ્નતો માણુસ મળવા આવે તેને માટે પાથરેલ્લા હોય છે. દરેક શન 
લીયાતી આગલ ભીંત “સરસો એક ઉમદા રેશમી કિનખાબ્તે!, ત#ીએ। 

સહેલવાતે,સાટે ચકવામાં આવે છે. વળી કેટલાક ભરેલી સાટીનના બઉ 
કાળી કભખમલના, મરારૂના ગકે ફીતખાઅના તફીઆ ગાદી હષર્; ચારે ,ત- 



૧૯૦ બનિંયરતે। પ્રવાસ. 

3૬ મૂકેલા હોય'છે, જે સર્ત્રેજભુતે આહેલીતે બેસવાના કામમાં આવે છે. જમીન 
નથી પાંચ છ ફીટની ઊંચાઇએ મતપર'૬ પડતી રીતે કોતરી કદાડેલા 

ભીતોર્માં ગોખલા હોય છે અતે તેમાં નાના પ્રકારનું ચીની કામ ગોઠવેલું 
નેવામાં આવે છે. દ્રાઇ કોઈમાં પ્રુષ્પનાં વાસણુ પણુ મૂકેલાં હોય છે. 
દ્વિ[તખાર્નાની છત મોનેરી ઢોળ ચડાવેલો અતે વેલયો ચીતરેલી હેય છે 
પરૈતુ ધર્મથી મનાઈ દાવાતે લીધે તેમાં મનુષ્ય કે જતાવરનાં ચિત્ર શિત- 
નલા નઘો હોતાં. આવી મતે।રજક રીતે શણુમારેલાં દિવાનખાતાંવાળાં ઘર 
કંઈ દિલીમાં ઓછાં નથી, ઘણાં છે, અતે આવાં રેતે લીધે ખુશીથી 

એમ કહી શકાય કે દિલ્લી હિદ્સ્તાનતું રાજ્યતગર કઈ સૌંર્યમાં જાય 
તૈમ નથી, ને કે યુરાપતાં રજ્યનગરોની બરોબરી તે! તેતાધી થાય તેમ 
નધી એમ મ આગળ ડકહેધું ૪ છે. 

યુરાપનાં નગરો તેમની દુકાનોના ભભકાથી શોભી રહે છે આવી 
ભભકાબધ દકાતોની દ્લિીમાં ખોઠ છે. દ્લિ એક મહાન અને , ધન- 
વાનૂ રાજ્યતું શન્ન્યનશ્રર્ છે તથા જે દુકાને! હેય તે! થણુ! ઉંચી ન્નતતો! મા 

દ્ષ ખપે પણુ ખરે, છતાં પારીસની એસ. ડેનીશના જેવી વેપારી પેઢી 

અત્રે તે! ચું મણુ આખા એશિયાખડમાં કડી પણુ તધી. અહીયાં તો 
કિમતી માલતે વખારેમાં ભરી રાખે છે. (ભારે કિમ્મતતે અને દેખાડે કર- 

વાને માલ ભાગ્યે જ ડુકાવમાં રાખવામાં આવે છે. અખા શેહેરમાં રેશ- 

ત્રનાં, સુતરતાં, મુલાયમ કપડાં, કીનખાબ અને જરીકામનાં તયા લપેઠા- 
નાં સુ%ર યુંગડાંતી આશરે પચીસેક ડુકાને: સારી છે, બાકીની બધી ડ્કાતે 

જુખા તો લાંપ્તેલનાં અને ધીનાં કુણ્ઞાના ગજ) :અને જવ, મે।ખા, ધઉ, કા- 
જરી, જુદી જીદી જાતના અતે બીજ્ન ઘણીક નતતાં- અતાજથી ભરેલા 

રાપલોએ એક એકની ઉપર ખડકી 'ઝૂ3લા નેવામાં "આવે છે, માંસ પણુ 
એવી દકાનોપર વેચાતું નથી, કારણુ કે હિંદુઓ, માંસ ખાતા નથી, 
ગરીબ સુસલમાનો અને હળવાપગારના સૈતિકેદ પણુ તે ખાતા તથી ગ- 

ટલે જ્યાં ને ત્યાં' નેસ્તીની દુકાનો જ નજરે પડે છે. ##4 ઈ. - 

| કળા ક્ળાંદ્તિં અર્જર' છે તે અલબત્ત જરા દેખાડો કરે છે, આ બ 
જારમાં ઘણી દુકાનો છે અને ઉતાળામાં તેમાં રાન, બહ, બૉખાર, અને 
સમર્કરને' સુકો મેવો પુષ્કળ વેચાય છે. સુકામેવામાં, આલુ, આલુ ! ખે!" 



દિદ્ી અતે ,આગ્રા. * શૃછય્ 

ખાર, ધોળી #અતે લાલ દ્રાક્ષ, પસ્તાં, બદામો, વમરે હોય છે, ન્યારે લીલા 

સેવામાં શીયાળામાં લીવી, કાળી અને ધોળી દ્રાક્ષ મળે છે, તે પણુ ઉક્ત 
રૃશામાંધી આવે છે. દ્રાક્ષના દાખલામાં રૂ રાખવામાં ગઃઆવે છે. વળી 
જમક્ળ, દાડિમ, સુકાં અતે લીલાં એપલ ત્રણુ ચાર -જાતનાં તડખુચ 
વગરે મેવો આખે! શીયાળા પુષ્કળ મળે છે, આ મેવો! ઘણે! મોંધા મળે 
છે છર્તા પૂળા અતે મેવાના જેવી બીજી મહેમાતગીરી નથી. ઉમરશાવોતું 
મોટું ખરચ મેવાતી ખરીદી, છે. મારો આગે સવારતા જમણુ વખતે જ 
માત્ર ૬૦ ફ્રાઉન જેટલા વૈસા મેવા પાછળ ખરચે છે, એમ વારંવાર મારા નન- 

ણુવામાં આવેલું છે ઉનાળામાં દેશી તડખુય સોંધાં મળે છે ખરાં પણુતે | ઉં- 

ય્ ઊતનાં કેખાતાં નથી. ઉમરાવાના બાગમાં ખાસ સભા્ળથી ઇરાત- 

થા [આશેલાં ખીજ વાવીને પકવવામાં આવે છે તે, સારાં થાય છે; સરા 

કશ્ચિગડ અત્રે થતાં જ નથી કારયુકે હિદ્સ્તાનની મીત એને બંદુબે- 
સૂતી, નથી એટલે એક વર્ષ સારાં થયા છતાં તેનાં બીજ ખીને હર્ષે કામ 
આપર્તા, નથો. ? 

_41| ઉનાળાના પાછલા મે મહિનામાં આંબા-અથવા કેરીઓ પૃષ્ળ અને 
શ્ધી મળી છે, પરતુ દિલ્લીની આસપાસ તે એવડીબધી સારી થતી નથી. 
બંગાળ, ગે ઝાવળકાંડા અતે ગોવા તરફ્થી આવતી કેરીઓ ધણી જ સારી 

હાય છે. શુરીતા જેવી સ્વાદીછ વસ્તુ મારી ધારણા પ્રમાણે ખીજ કાઈ નથી, 

પાણીમાં તડબુચ આખુ વર્ષ મળે છે પણુ દ્હ્વીનાં તડખુચ તતો 

પોર્સા, રંગ” વગરતાં અને જરોય મીઠાં હોતાં નથી. જે આ કૂળ કયાંય 

સારાં મળતો હોય તો તે માત્ર ગૃહસ્થ ઉમરાવોને ત્યાંજ સૌર્રા મળે છે, 
કર્યું કે તેએ ટેશાવરથી બીજ મગાવો ઘણી સંભાળયી પેતાના ઘરની 
પાંડીઓર્માં પકવે છે, શહેરમાં ક'દેઇતી દુકાનોની કંઈ ખોઠ તથી પરંતુ' મી- 
ઠાઈ સારી રીતે બનાવવામાં આવતી નધી અને તેનાં ઉપર્ માખોનાં''શળાં 

'હુડા કરે છે તથા તેમાં રસ્તાની ૨૦૪ ભરાય છે, ભડઠીઆરા પણુ ઘણા છે છંતા 
તેમતી રંધણી આપણુ જેવી સારો ન હોઈ ધણી ખોડ ભરેલી છે. તેઓ 
ર્ાયલી સારી કરતા નથો અતે તેને પ્રુરી સેકતા નથી.' કિલ્લામાં મંળતી 

શટધી સારી'થામ છે પરતુ ઉમરાવ લોક તો તે પોતાને ઘેર “બનાવે છે 
એટલે સારી' બતે છે રેલીમાં ધી, દૂધ અતે ઈંડા વગરે નાંખવામાં તેઓ 
કથાસ'રાખતા નેયી પરંતુ સેકતાં તેના ઉપર્ ચંઢઇયાં પડી' ન્તય' એટલે 



ભૃધર્ શ્ર્તિયરતે। ધળાસ 

શ્રળેસા જેવો] સ્વાદ આપે છે “જોટો બદિ પણુ તેને બાખયી (કહીએ તો 
ત્વાલે અતે તે પરુ એવી 5 પારીમના ટો2ેલમાં બનતી લહ્ેજતદામ ત્રાખ 

“રીઓની માયે તે! મરખાવી શકાય «૮ નહિ ક 

# “ બભરમાં કટલીક ૬કાતોમાં રાધેલં તેમજ કયુ મામ વેચાય છે પસતુ 
“તે ગેવું છે તે' ખાતરોધો કટી ₹ રમતુ તથી શરણું 8 તે હૉમ ઉઠ, ધોડા 

'અને વખતે મર્શી ગયૈલા ખળદનુ માસ ષણુ વેચે છે રોર્યથી મરી ગયેલા 
જન(વરતું માસ પણુ તેએ વેચે છે એટતે બ્નેરતા માંસ ઉંપર્ર વિશ્વાસ 
શખ શકતે! નધી ઘેર પણાને હાથે તૈયાર ન ક્યો તેં અિવાયનો “કાઈ 
પણું ખોર્નક મારા છે એવી ખાતશ રાખી શકાતી નધો શહેરમા 
વધી જાએ મામ વેચાય છે પરતુ ભઢન' તે ડેશાશે વેપારીએ! બકરાને 
'ાંમ ધાપડી આપે છે આ દમાને માટે ઉપાય મો, 'હેઇએ છીમે, 

કોરમ પ્ર “ મીટ ' અને ગાયનું, મામ, તમાં' પણું ખોમ કરીને ભધ 

ઝે કે'શ્વાતમાં નર્ ત હોવા છેતા ગરમ બાદી કરતા અને નર પૂચોશેકે 
એવુ દોય છે બકરાતા ખચ્ચાનું માંમ સાર્ હોય છે પણુ તે બર્મા ર 

જાઈ વખત જ, મળે છે લવાર્ છવતુ ખરીદતુ નનેઇએ પણુતે 
કુમ પડે ડો કાર્મુ છ. તૈતુ માસ એક રાતવીસે। રંહી શે 

ડી જે રાખીએ તો. બગડી જય બળારર્માંબથ્નીતું માસ વૈચાય છે પણુ 

તૈ પાતળુ અને લુખુ હય છે 

“કોકની રીતભાતતે પરિચમ પચા પછી મતે કોઈ દિવસ નધરુમાંસ્ર 

ક સ્ોટવી મળ્યા નથી, એટ્લે આ માણે અત્રે | મળતી વસ્તુઝતા મબ્ધે 

દોષ દેખાડવા એ અકારણ જગુ છે હુ માગ ચાકરતે ફિલ્દ્ામાં પાદ્થા 
ઉના વેપારી પાસે મોકલ છુ અને તરતી માગી કિમ્મૃત ,અઃપુ [છ અટલે 
તે ભને. સાર્ માલ મોક્લાવે છે દોડસે! રૂપિયા ખર્ચવા છૂતા પણુ જે દૃ 
આ -માશૈ ક્ ક્લ્લામાથી ખાવાનુ ન મગાવુ તે ભૂખે ,સરી જઉ, એમ્ મે 
જ્યારે એકવાર મારા આગાતે કહ્યુ યરે, તે હસ્યો લ્લી આપણે દ્વા તો 

સદ આતમા રાત્તતા જેલી ખાવ છું શરન મળી ટ 

દરેક ન્તતના પાગી તરક અત્રેના લેક ધણ્દ દયાગુ હોવાથી મ 

સ્વા તો! ઘણું ત્મરૂં મ્રશતાજ નથી મતરત્રામાં તર બાતન યાયછે ન્તે ક 

“તાનાસા મ્રના ખપે છે એમા શષ નથી , ગત્તરમાં મરધીએ! ધણી પતે 



દિધી? અતે “આધ! ૧૪૩ 

સાંધી સભૅગ્છે.”ભોન્ન” પક્ષી કર્તા એક'નાની મરી ધાય છે 'તે ઘણી જ 
નોર અતે સુકુમાર હોય 'છે, જેને હું 'છેથિમોપીઅન કરીને કહું છું. આં 
મર્ધીની ચામદી સાવ કાંળી- હેય છે પણુ તેનો સ્વાદ 'સરસ છે. કખૂતર 

બીત્ર્માં 'વેચીય'છે, પરંતુ નાનાં મળતાં મેધી, કારણુ કે અસ્ેના લોક કહે 

છે" તૈને પમોટું યપા વગમ મારી નાંખવું એ કર કર્મ કહેવાય. 

&3/ આપણૂં દેશના કરતાં અકીં હસ નાના થાય છ અને પારધી તેતે છ૧- 

તાર? કળામાં પકડી”ક્ષાવે છે. તે દૂરયો આવે છે પણુ પક્ષી ખોરાકમાં તે ઘણા 
સાર નથી 'ભતકો”અતે જળ કૅકડીઓને:પથુ ઝાળીદાર પાંજરામાં લાવે છે 
પધ'તે પભુાપ્હ'સની સાકેક સારાં હોતાં નથી. અત્રેના, માછીઓ કઈ 
જ્વિચિત્ર હોય છે) $લેઓઃ ખે, #નતનાં સારાં માછલાં પકડી :લાવે છે; પરતુ 
જ્યારે ઢ'ઠી, પ્રડપ્ી «હેય |સારે તેએ માછલાં પકડવાનો ધધો ચાલતા સૂધી 
કરતા)તમો, કારણુ કે-સૂરોપ્રિયતો ગરમીથી જેટલા નથી ડરતા એટલા આ)લોદા 

હંડીધી, ડરે છે, શૃશ્નર્માં જે. માછલાં મળે છે તે માત્તુ ખાશ્નએ। પકડી લાવે 

જેચગમતે,બ્રાછલાં પ્ફડવાતે॥ ફોખ હોય, છે, શા કારણથી તે દુ ,જણુતે; 
નથીદરઉપ્રરાવો ;જોમતા આંમણાપ્ના (રાખી મૂદેલા કોર્ડાના દેરયી જ્યારે 

માછીએ! પ્રાસે માછલાં પકડાવી મંગાવે છે સારે, બાકી માછીઓ પોતે 

લાવતાઃ નથી. સારા ,ભોજનના -રો!ખીન માષ્યુમે પારીસ છોડી દિલ્લીની મુ- 
લાકાતે આવકું]કે કેમ તે મેં, આપેલા વણુંતમી આપ « વિચારી લેજે. 

મોદ .માણચેાતે તતો સધળી સારી વસ્તુઓ મળે છે એમાં શ'કા નથી, 
પરંતુ તે તેમના “માણસોના ભાહુહ્યધી, કોયડાના દેર્થી અતે પૈસાની છૂંટ- 
થી।પ્તેમનેઃ પ્રાપ્ત વ્યાય છે. દિલ્શીમાં-વ્રચલા વાંધાના લોકની વસ્તી: છેજ 
નહિ,/૩રીબ-અતે તવલર માત્ર, છે. ભશ્તરોમાં ડૅઈજ મળતું તથી એટલે 

જેઃ ફે;માર્ પગાર સારે છે તેમ છતાં પણુ હું મતમાં આવે તે વસ્તુ 
બજારમાંથી મમાવી. મારા મતનેઃ સંતોષ આપી તૃપ્ત કરી શકતે! નથી. મોઝ 
ગ્રઝાતી/સુખ્ય ચી?# જે, દાર તૈ તો દિલ્લીમાં એકે $ુકાતે મળતો] નથી. 
દારૂન્ગ્રાર્મડી)દ્રાક્ષમાંથી પણુ-બને જે છતાં હિદુએ તેમન્ટ મુસલમાનોના 

ધર્મ શાસ્્રમાં તેની મનાઈ હોવાથી તે બનાવવામા આવતે। નયો. ડચ અને 
અગ્નેજોનાં ધરમાં મેં અમદાવાદ અતે ગોવળકાંડામાં દેશી દારૂ પીધો હતે તે 

કઈડ,નધરા, નહોતો. મોગલના રાજ્યમાં જતે કાંહી પયુ દાર નેવામાં આવે 

છે]તોપતેત્કાંત્તો ત્સીરાજનતોઃ કિ'વા કેનરીઝને! હોય છે. સૌરાજતે ।દારૂ ઈરા- 

સ્પ 



૧૪૪ ખત્તિયસ્તો પ્રવાસ. 

નમાંથી પયમ ખુરાકી [રસ્તે આબાસી બદર આવે છે, ત્માંયો સુરત અતે 
સુરતથી ૪૬ દાડે દિલ્લીમાં આવે છે. કેતરીઝ ઘર ડચ જેક સુરત લાવે 

છે, આ ખે ન્નતના દારૂ એટલા મોંધા મળે છે કે પીવાનું મત જ ન થાય. 

આપણી ત્રણુ પેટની એક શીશી છ અને સાત કાઉનથી ઓછે મળતી 
નંધી. આ રેશર્માં દારૂ તરીકે કાથી રોલડીમાંથી અરક કઢાય છે તેજ 
માત્ર આ અરક 'પણુ ખોસ્તીએ વગર ખીજુ કોઈ ખુલ્લી રીતે પી શકતું 
નથી. પોલાંડમાં અન।જમાંથી બનાવવામાં આવે છે તેવો આ અરકતો રવાદ 
ઘણાજ તીમ્મ અને બળતો હાય છે, રોગમાં, અપથામાં વગરેમાંજ માત્ર 

તેનો ઉપયોગ ધાય'છે. દારૂ પીનારા માણુસ પણુ અહીં આવ્યો હોમ-તે 
તે સુંદર અને ટાઢું પાણી પીવા શીખે અથવા તેતે સોંધો અને ખીન 
હરકતી હીંખુતો! સર્ખત મળી શકે, જે કઈ હરકત વગર પીવાય છે. સત્ય 

કહું તો અહીતા જેવા ગરમ દેશમાં ભાગેજ દાર પીવાનું મત થાય છે. 
અહીં 'ધરૂ પીવાની રીત નથી તે સારી છે, ડારણુ કે ન્યાં તાય ધે અરે 
પરસેવાથી તવાઇ જતા હોઇએ ત્યાં દાર જેવી વસ્તુનું શં પષોજત છે, 
સંધીવા, પથરી પેસાત્ર સંબંધી રોગની પીડા, સલેખમ, અને ધર કરી રહેલા” 
તાવ વગરે રોગો તે! આ દેશમાં “જણાતા પણું નથીદ અને ઉપર કજ્ઞા 
તેમાંના કાઈ પણુ રોગથી પીડાતો આદમી હિંદુસ્તાનમાં આવે છે તો 
તેતો તે રગ નાખુદ થાય છે. હું એવા એક રોગથી પીડાતો હતો. જે 
હિંદુસ્તાન આવ્યા પછી બૉલકુલ તાખુદ થયો છે. હિંદુસ્તાનમાં ' સનમ 
જન્ય રોગ ધણા ચાલકે છે ખરા, ષરછુ ડુનિયાંના બીન દેશે(ની માફક તે 
કઈ ભયકર થઈ પડતા વા દુટ પરિણામ પામતા જણાતા નથો, લે!ક* 

તદુરસ્તી *હિ'દુસ્તાતમાં ઘણી સારી નેવામાં આવે છે તેમ છતાં શીત પ્ર* 

રૃશના લોક કરતા શક્તિમાં તેઆ નબળા અથવા આળશ્ષુ માલૂમ પડે છે. 
ગરમ રૈેશ અને ધણી વાર તાપતી બીમારી વારા ફરતી આવી જતી 

હોવાથી ગરમીને લીધે લેક કમતાકાદ અને મનના નખળ! ન્ેવામાં આવે 
જે, અગે આવીને રહેલા યૂરાપિઅતોમાં હછી એવી રપિર્ની ગરમીની 
અસર વધારે નનેવામાં આવતી નથી. 

નમાં સારા હૉંશિયાર કારીગરે કામ કરતા હોય એવાં કારોમીરીનાં કાર- 

આનાં તેદ દિલ્લીમાં શોધ્યાં પણુ જડૅ તેમ નયી, એ ભાખતમાં ક્રિંલીયો 
૪૪રાય ગર્વે લેવાય તેમ તથી, આમ છેોવાનું કારણુ કઈ એ કારીગીરી ખીન 



દિ અતે આમા. ૧૪૫ 

ઘવવાર્મા લોકો અશકત છે એવું નથી, પરંતુ'તેમતે મદદ નથી. જિદુસ્તા- 

નના દરેક ભાગમાં હોંશિયાર અને ખુદ્ધિશાળી કારીગર લેક રહે છે અ- 

ભ્યાસ તરીકે જરાય શીક્ષણુ લીધું ન હોથ એવા અને કેપ) પણુ નાતના 

સારા સાજાર વગર સામાન્ય ખુટ્દિબિળથી બનાવેલાં કારીગીરીનાં અચંખો 

પમાડે એવાં કામ જવામાં આવે છે. યૂરાપની બનાવટનાં કેટલાંક કારી* 

ગીરીવાળાં કામને તેએ એવી તો ચતુરાઇયી અતુકરણુ કરી નવાં બનાવે 

છે % મૂળ યૂરાપતું અને હિંદુસ્તાનના અજ્ઞાન કારીગરે બતાવેલું કામ કયું 

તે પારખી પણુ શકાતું નથી બીજી ધણી વસ્તુઓ સાયે હિંદુસ્તાનના લેક 

ધણી સારો બંદુક, કુંદાએ, પિસ્તોલો, અને સોના રૂપાના દાગીનાએ એવા 

તો સરસ ખનાવે છે કે, યૂરાપતો શીક્ષણુ લીધેલો ઉત્તમ સોની પણુ 

તેવા બનાવી શકે કે નહિ, તેતે માટે શક રહે છે. ૬િ'દુસ્તાનના ચીતા- 

રામાની ચિત્ર સુંદરતા, નરમાસ અને નાજકતાથી દું વારંવાર વિસ્મય 

પામ્યો છું. તેઓ સુદ્દમ ચિત્રમાં એકા છે તેમાં પણુ અકબરનાં પરાકમનું 

ઝક ચિત્ર હાલ ઉપર ચિતરૅલું મે નર્યું હતું તેમાં તો અવધી વાળી દીધેલી 

દતી. એ ચિત્ર ચીતરનારતે સાત વર્ષ સુધી કામે લગાડેલો હતે! દું એ 

કામતે એક આથ્ર્યૈજતક કામ તરીકે લેખુ છું હિદુસ્તાની ચિતારાઓ 

'શુખાકૃતિ અને અવયવોતા સમાત નાના મોટાપણામાં ભૂલ કરતાં જ- 

યય છે, પરતુ જે સારા શિક્ષકથી ચિત્રકળાનું શિક્ષણુ આપવામાં આવે 

તા એ ખાટ ઝટ દઇને સુધરી જય એવી છે. * 

૭ મહાન અકખર પાટરાહે જેપુરના હોારિયાર ચિતારા પાસે ત્રણુ મહાન ચિ- 

ત્રા ચીતરાવેર્લા છે, જેનો કટા આખા હિદ્સ્તાનમા નધી. અ ત્રણ ચિત્રોમાં એક 

શમાયણુવું ચિત્રછે, જેમાં રામ ચર્ત્રિના દરેક બતાવને આખેહુબ ઉતારવામાં આવેલ 

ફર બીની (ચત્ર મહાભારતનું છે અને તેમા સહાશારતના પ્રાસંગિક આલોક ચિત 

રવોર્મા આવેલો છે.ત્રીજુ ચિત્ર પાડવાશ્ચમેધતું છે અર્ને તેમા ચજ્ઞરાળા વગરના ચિતાર 

આપવામાં આવેલા છે. આ ત્રણુ પ્રસિદ્ધ ચિત્રના નમુતાએ ઉપશ્ષી પહેલાનું અનુક- 

શૃણુ જેપુર્ના એક બીન્ત આધુનિક ચિતાર મી ગૂગાખક્ષે જેપુર મ્યુમીચમના ઓનરરી 

સેકરેરીનો ફ્રમાસથી ૧૮૯૧ મા તૈયાર કયું હતું બીનન' ખે ચિન્નાનાં અનુકરણ પણુ 

ઠરનામા આવેલા છે ચિત્રના સબધમા અકખર્ ઘણે શોખીન હતે! આઇન અઠબ 

રીમાં અકબર ચાદ્ધના ચાતાના ખબોલેપ તરીકે લખેલુ છે કે, એકવાર શિત્રમડળમાં બે 

જલા હુતા ત્યારે તેમણે કલુ હહ કે, ચિતારા મનુષ્યને ઇશ્વરનું સ્મરણુ આપે છે એ- 

ટ્લેકેતેપાતે વાચિત્ર [ચિતરે છે કે જે ન્તેતા આપણુને તે જવતાં હાય તે 



૧૬૬ બતિપ્િરતે મવાસ, 

નગરમાં ઉંચી જતની. કારીંગીરીનો માલ બેવામાં આવો નથી 
તેનું કરુ કઈ શરીગરામાં એડી ખુહ્પ્રભા તથી એમ નહિ ડારીગરા 

અને વણુકશને ને ઉત્તેજન અપાતુ ટોય તે! તેએમા 9દ્િ પાય; પરતુ 
અહીં તો! જોવા દુર્ભાગ્ય કારીમરાતે ધિકારવામાં આવે છે અને તેમતા 

ઉપર સપ્ાઈ વાપરી કામ લેતા છતા મહેનતતેો બદતો આપવામાં નથી 
આતતે ગ્કરધોતે દરક વમ્તુ મોધામાં નેએ છીએ ન્યારે કોઈ ઉમ 
રવ કિવા મૃતમધ્દારતે કારીમરની જરૂ૨ રાય કે ત્યારે ત#તરમાથો તેને 

બોતાવી મંગાવે ર અને ન આવે તો ભેર જુલમથી પકડાવી મગાવે છે, 

અને તેની પામે પોતાને ધેર કારીગરીનું કામ કરાતે છે, (થા ટેવદ જ્યારે 
કામ પુરૂં થાય ઢે ત્યારે શરીગરતે તે માગ્રે તેટવા પમા આપતા નધી, 

પરતુ પાતે જે આપવુ ધાર્યું હોય તેજ આપે છે કારીગર! તયાર મ 

નતતા બદનામાં કોર્ડાનેદ ત્રાર્ ન પડે અને થે(ડા તે! થેઈ પણુ સા 
મળે તે તૈથી રાજ થઈ ચાલને! નય છે ન્યાં આવી રીતે કામ હૈતામાં 
આવે ત્યા સારા અને દોશીયાર કારીગરો અતે વશુકરોતે( વધારો ક» ફુ 
ઘ્વારા થવાની તૌ આશાન્# કેમ રખાય ? કારીગરો બિચારા આયી પો 

તાતુ કામ એ* ઉત્તમ કરીગીરી કરીતે 'નામ મેળવનુ એવી ધારણાંષી કરે 
નથી, પરતુ પોતાનુ “નને કુડુબતું પોષણુ યાય તેટનાં'નાણા મળ એવા 
વિચારથી કરે છે પાદશાંહની ક્યા કોઈ મોટા ઉમરાવની 'તોકરીા 
શમે લાગ્યા હોય તેજ કારીચરો પોતાની ખુદ્દિ વાપરીને પતિના આશ્રધ 

દાતાને ભાટે ઉત્તમ શરીગીરોનુ કામ કરે છેં & 11 ૬ 

ક્લ્વિમાં રાણી મહેવ અતે બીજ), રાજકીય મકાતે। આવેલા છે, ષ 
સ્તુ આપ એમ તે! ધારતા જ નહિં 5 તે કૂન્લના જેવાં સન્દર હશે કિલ્લામાં 
આવેલા ્રકાતોની ગાધર્ણીમાં જરાય યૂરાપિયન શનોતો 1 જયાં જુ નંધી, 
અને એમ હોવાની જરૂર નથી, કારણું % તે સ્રા રશી હવાને અરી 

કેવુ સાફ એવે! વિચાર ઉત્પન્ન થઇ * *૧ ? મૂકવા એતે ઈશ્વશનુ કક છે ક તેના 
તરફ આપણું ધ્યાતે ન્ય છે મણા ધર્મીધ અને બીન રામા કહેર» ગિત એ કઈ 
નહિ પલ નવરાના મનસ્માડાતી નિશાના છે પરતુ એમ નધી ચિક ઈ એ સાતવ્છું, 
હ્તો અને ઈધર્વિવ વિચાર ઉંત્પત્ત થયાતે! એકે “અત્યુત્તમ ગ્રસંગાવકાર અને 
કારીખરીનું કામ છે હ્ય ચિત્ર ઠળામો સુધારો થયો છે છતા સૂટ્મં અને સૂધ્ગતર 
ચિત્રા ?વા હિ સ્તાર્નીએ ચિતરે છે તેવા શીક્ષણપાંમેલા ચગિતરી સક્તતા નથી રસ્ત 
રવિવમા હાલનો આર્યચિતારે! હિદ્રતાનમાં સજ પરિ છે “ 



ક દિદ્ી ,અને આમા. કૃસિ 

ાંધણીએ બાંધેલાં-છે, એટલું? બસ છે. કિલ્લાના 'મુખ્યઃ દરવા'્ત આરા 
કશુંએ પધ્યાત ખેંતે એનું નથી, સિવાય કે. દરવાજાના સામાં સામાં રોડા 

ભાગળ બે મોટા હાથીએ ઉભા કરેલા છે અને તેમનાં ઉપર બે 'વીર 
1૨જપૂતોનાં પુતળાં મૂકેલાં છે. એક દ્વાધીના ઉપર્ ચિનોડતે। શર્વીરા રક 
જેમલ છે અતે ખીન્તપર તેનો બાઈ કૂપ છે. મદ્દાન્ અખરે જ્યારે સિતોડ 

સમર લેવાને માટે ઘેરો ઘાલ્યો ત્યાર આ બે વીર રજપૂતો ખે પોતાના ટ્ે- 

,૨તા અને ધર્મના રક્ષણુમાં પુંદ ડ્રિવા નેતિ ન આપતાં મામી છાતીએ.શ* 

હ્યુને સ્ારતા, યશની સાથે રણુભૂમિમાં રાયન કરવું એજ પોતાતું (મેય 

પચ્છિં હતું. તેમની રવદેશ ઉપરતી અનન્ય ભક્તિ અને શ્રરવીરતાને , લીધે 
1વેમતાં પુતળાં કરીતે તેમતા શત્રુએએ પોતાના કિલ્લા આગળી »મૃકાવેશ્નાં 

છે, બે વીરસ્વારોથી આરોહિત આ ખે દરવાક્ન આગળના મોટા દાથીએ 

સનેતાં મારા , મતમાં તેમતા વીરત્વ વિષે જે ભક્તિની અસર 'અને માત 

[ઉત્પન્ન થમાં હતાં તે કહેવાતે માટે હું રાકિતવાન નથી, 

* દરવાળતમાં થધ્તે કિલ્લામાં પેસતાં એક સજીવન વહેતા પાણીની 

નણેરયી દિધા થતો! મોટા માર્ગ ત્નેવામ્ાં આવે છે, આ મોટા રસ્તાને 
ઉચો કરેલ! છે અને તેની બલે બાજીએ અડાળીઓ ઉતારેલી છે “આખી 

અડીળી આરકાંથી - બતાવેલી સળગ છે આ વિશાળ અડળીઓમાં બનત" 
#૧ની ઉપજ લઈ આવેલા મહેસુલના અધિકારીએ! કઈ પણુ ગડબડ વગર 
નપોતાતું કામ બળ્નયી 'જમ.,છે એ તારવેલા માગે : ઉપરક? મુનસદ્દારો 

બતે ઉરતરતા વગના ઉમરાવે। રાત્રે પહેરા ઉપર રહે છે,'નહેરની' શેરે 'છીદે 
જીરેઃષેકાણે થઈઃજનાનખાનારમાં ઘઇને પાછળ મોદી કિટ્લાનીધરિખાંમાં પડે 

છે. દિલ્લોથી પાંચ છ ગાઉ ઉપરથી ખેતરો અને પથ્ચંશી જમીનમાંથી 
'એદી- કંદાડેલી એક નહેરગ્કાંસ વાટે આ પાણી *૪મુના નદીમોધી આવે 
1જ અને' ધહા “કરે “છે. ! 1૫૨ 
4 દીન પણુ!સુખ્ય દરવાન્તએઓમાં પેસતાં રસ્તાની “બન્ને બાજુએ 

પએ અડાળાઓ ઉતારેલી નનેવામાં આવે છે આ અડાળીઓમાં વેપારી 'લેક 

બેસે છે અનેસત્ય કુત! તે બજાર જ કહેવાય: ઉન્હાળામાં તયા ચોમાસામાં 
છાપરાંવાછું હોવાથી આ ભન્નર સાર્ સગવડ કરતા થઈ પડેપછે.'રુકાતો માં 

ઓર્કાંથી અલે છપરામાં રાખેલાં બગાંથી હવા અતે અજવાળુબવે ઉ. 
1આ1ા મોટા દરવાજાઓ સિવાય ઊત્તરમાં તેમજ દક્ષિણમાં બીજી નાની ,ભા- 



૧૯૮ શ્ર્નિયરતો પવાસ, 

રીએ પણુ છે તે રસ્તે ઉમરાવ લોડા જ્યાં પહેરા ઉપર રહે છે ત્યાં જ- 
વાય છે. અડવાડિયામં એકવાર ચેરરોમ ડલાક સછી દરેક ,ઉમરાવતે વારા 
પરતી ત્યાં આમળ પહેરો રાખવો પડે છે. આ જગા ઉમરાવે! પોતાના 
ખરચે સમરાવીતે શોભાયમાન રાખે છે પાદશાદના નજરબાગની સામે 
આવેલી આ જગાની પાસે એક નહેર છે અતે ત્યાં આગળ જુવારા વગરે- 

ની ૧ના ધણીજ મત પમ'દ કરેલી નેવામાં આવે છે. પહેરા! ઉપરના 
ઉમરાવનું ખાણું" પાદશાડી રસોડેથી આવે છે. ભાણું તૈયાર ત્યાં આગળ 
આવે છે અને ઉમરાવો ધણુ! માનથી જેમ નવેદ આર્વ્યું હોય તેમ 
રેશાથાલતી માકક સલામો! કરી તે સ્વીકારી લે છે.આ સિવાય બીજા' પણુ 
પણું સરકારી મકાનો અને તછુએ નગરમાં છે, જે સરકારી કામ કાજતી 

અદાલતે! તરીક વપરાય છે. 
કારીગરોને કામ ઠરવાર્નાં મકાનો જેને કારખાનાં કહેવામાં આવે છે 

તે ઘણા છે એક વડા માણુસની દેખરેખ નીચે એક કારખાનામાં ભરત ભર 
નાશ કામપ૨ લાગેલા હોય છે, તો ખીન્તમાં મોતીઓ પોતાતા કામમાં પડેલા 
જભેવામી આવે છે. ત્રીન્નમાં ચીતારા, ચોથામાં રગારા, યાંચમામાં ૬ર૪- 

સમો, સાલ ખેસારનારાએ અને મોચીઞા, તો છઠ્ઠામાં ઊંચી જાતનાં મુ" 

લાયમ કપડાં, મસર્ અને કિનખાબ વણુનારાએ બેઠેલા નનેવામાં આવે છે. 
આ લોકા બહુજ સુન્દર વમ્માટ કડાડે છે, 2”: પાઘડીઓ તથા અિયોને 
પહેરવાનાં કપડા ધણાં જ સારાં ઘાય છે, સોનાના બુટાવાળું એક ન્ત- 

તતું કપડું જે ઓઓને માટે સોયાથી સુથીતે બતાવવામાં આવે છે તે તો 
માત્ર એક રાત અથવા યેડા ક્લાક જ વાપર્ાય છે છતાં તેની ઉમ્મત દશ, 

બાર અતે તેથી પણુ વધારે સોતેયા પડે છે 
કારીગરા ૨1૦૪ સવારતા પહેોરથી કારખાનામાં નાય છે અતે આખા 

દહાડો લાં કામ કર્યા કરે છે, સાંનટે તે પાછા પોતાને ઘેર જય છે. આ 
પ્રમાણે અતુક્રમે કામ કરતાં શાંતિમાં તેમતો વખત ચાલ્યો નતય છે જે 
માણુસ ને ધધામાં જન્મ્યો હોય છે તે ધધો ફરતાં જ ક'ઈ પણુ નવા 

સુષારા વગર્ તે મરણુ પામે છે. ભરતનું કામ કરતાર। પોતાના છોકરાને ભર- 
તતું ॥ામ શીખવે છે, સોનીનો છોકરો સોની ચાય છે અને વૈદ પોાતાતા 

છોકરાને વૈદુ જ શીખવે છે. દરેક માણુસો પોતપોતાની *નતમાં પરણે છે. 
જા તિયમ હિદુ તેમ જ યુસલમાતેદમાં ઘણી જ સાવધાનીથી યાંળવામાં 



દિ્ષી અતે આમા. કઇ 

આવે છે અને કાઈપણુ માણુસ પરન્તતમાં પરણી શક્તો નધી, આધી 
ઘણીક રૂપાળી છોકરીઓને બીચારીઓને કુંવારો ભવ ગાળવે। પડે છે, 
પોતાના કુટુંબ કરતાં જરાક ઉતરતાની સાયે પરણાવે તો ધણી છોકરીએ 
પરશે પરંતુ માબાપ તેમ કરતાં નથી. રી 

ઊપર વર્ણુવી તે બધી જગાએ ઉપર થઇતે હવે આપણે આપે 
ખાસ અથવા રાન્યમહેલ આગળ આવીએ છીએ, જેનું વર્ણન કરવું પણુ 
મારે વિસરી જવું ન્નેઇતું નધી. આ રાજમહેલ ખરેખર એક અત્ુત્તમ 
મકાન છે, રાજમહેલમાં પ્રયમ એક મોટા કમાનદાર ઓરડો છે અતે 
તે, આપણા રાજ્ય મહેલથી બીલકુલ ઉતરે?એવે! નથી, છતાં તેના ઊપર 
મકાન નથી. દરેક કમાન આગળ ભીંત છે છતાં તે એવી કે ગકર્માંથી 
બીન્નમાં જવાતી તેમાં એક બહારી હોય. આ દરખાર ઓરડાના મોઠા 
બારણા ઉપર એક દરબારની સામે પડતી મેડી કહાડેલી છે જેતે 
નગારખાતું કિવા ટકારખાતું કહે છે. નગારખાનામાં નાનાં મોટાં વા" 
જત્રા રાખેલાં હોય છે,તે રાત્રિના તથા દિવસના મુકરર કરેલા વખતે વ" 
ગાડવામાં આવે છે. તેમાં મોટી પખાશ્તે અતે બીજાં વાજાં વાગે છે તે 
નવા આવેલા ચુરોપિઅનના કાનને તે! તરેઠવાર લાગે છે. કરણુ નામતું 
વાજુ ઘણુ લાંબુ હોય છે અને તેતે! છેવટતો ભાગ એક છુટ જેટલે! પન 
હોળા હય છે. પીતળનાં અથવા લોખડનાં બનાવેલાં તતુડાં તો એટલાં 
મોટાં હાય છે કે તેતો પ્રાંત ભાગ ધણો જ પહોળા હોય છે. નગારખાના- 
માંથી કેવો તુમુ8 ધોષ નીકળતો હરો તે આ ઉપરથી આપ વિચારી લેશે 
એટલે બસ છે. હું ન્યારે પ્રયમ દિલ્લીમાં આવ્યો ત્યારે તો આ નગાર- 
ખાતાંને તુમુલ ધોષ મારાથી સહન પણુ ચતો! નહિ, છતાં પરિચયનું કામ 
મેવું તો રસુછ છે કે હાલ એ ઘોષ દું આનદથી સાંભળુણું, રાત્રિએ 
જ્યારે હું મારી અગાશીમાં ઉભો! હોઉંછું ત્યારે નગારખાનાંતો ઘે!ષ મતે. 
શાંતપણે સાંભળવો ધણા જ ધ્રિય લાગીને શ્રાવ્ય થાય છે. આમાં 
આથ્થવૈ પામવા જેવું કઈ નથી, કારણુ કે એ વગાડનારા છેક નાનપણુથી 
એ તત્રમાં કેળવાયલા હોય છે. તેએ મધુર રાગ રાગશીઆમાં કળવાયલા 
હવાથી આવાં તુમુલ સ્વરવાળાં વા%્રાં પણુ એવી તો સરસ રીતે વ- 
ગાડૅ છે ક દૂરથી રાત્રીને વખતે તે ઘણાંજ શ્રુતિષિય લાગે છે. નગાર- 
ખાનાં ઊંચી મેડીએ ઉપર અને પાદશાદના મહેલથી દૂર રાખવામાં આવે 
છે એટલે રાજને તેથી હેરાન થવું પડતું નથી. 



૨૨૦ બાનથશનેદ(થરવસિ' 

8 #* કિલ્લામાં એેધ પછી નગારખાનાતેદ દરવાજે મૂંઝી બાગ 
ચાલતી એડ મેટા અને ભત્મબધ સ્થબભનૉ એતનેવનેો ઓરડે ઓવે 
છે આ સરડાની છત અતે બીત્ત ભગો ધણા સારી રીતે રસેલ 
અને સોનેરી કામદાર નકર કરેલા છે એ દરબારને ઓરડે જમીમંથી 
ધો જ તારવી લીધેતે! હોવાથી ત્રણે માજીએ છુટો અને 'હવાવાા છે 
જતાનખાનાથી આ' ઓશચ્ડાનેં નદો પાડનારી ભોંતના મધ્ય ભાગમાં રવેફે 
કઇડમે એક માંણુસ ધર ઉચાપત ઞરૃખુ કંદાડેલું છે રોજ બંષેરંતે “૧ 

અતે આં ઝંફખામા પાદશાડ ડાબા જમણી પોતાના માહેશનાદાઓમે લેઇતે 
મેશ હ શળ ધીદશાર્વનેં ચમ્મર કર્ર છે અતે પર્યન ટોર્થે છે ધેમ” 
તાંતો જમમીં તેઓ એકરતેરિ થઈ ગયેલાં જેતારતા નેવોમાં  ઔવે છે 
મધૂર્દ પિંડઈતી કલર્ગામી તેંઓ પૌદશાઉની આણળથી માળા લ 
કઝ ખાણી એને ધાદ્શાઈની તપનો સાર્મે નાચે, રીના શતં શરી 
તપેલે “સમાન ચોતરા આવેલી! છે અને ત્માં શગળ ઉમરાવ, રજ રજ 

॥ પ 

અને” ર્ રાહેયતા મેતિતિધિગઓ માયા તમા યા આખે ॥ ર, 1 
દબ પ ફ્રી હમા રહે છે પોંમતષ્રો લગાર વધારે દર ઉપર કછુ 1 
ઝા કોતરી રીતથી ઉમરાવી નહિ પણુ મુતુસશેદારો , ઉના ર, છે ખા 
કીનો દરેબાર તી તૈમ ઊંચા (વૈમાટાર અને ગરીબ કાથી કર્ર ન 
રઈ ન જમ્ છઠ આ દરબાર આથી જે આમેખાસ અથવા ઊંચા “તીયા સન 
ટિ મૃજિવાને( , દૂર્ કહેવાય છે લેક પણુ દરબારના આજીને નેસે કે 
પા ન ન રાહ અથવા બે કતાક સૂધી આ પમાણે ] ઉમરાવે( ઉભારહે છે, 

«પાર્ પછી કેટલાક ધડાકો તેઓને બરોબર રાખવામા શવે્ઞા છે ડે કેમ 

પ જણાવવા, માટે પાદશાડના ઝરૂખા આગળથો પસાર કરવામા આવે, છે 
શ ફાછ્તા ઇને કિ કરવાથી સાહીના જેવી કા] ચામડી ઉષર ચીત 
ડમું ચિતરેલા ઢાથીઝો ભાર પછ, લાવવામા આવે છે તેમત ઉપર 

શુરા] રેપ્રમોગઢા તાંખેવા ટોય છે તયા રૃપાની શાગ્ળે રૂપાતાઇ બે,થટય 
બાધેવા હેય છે હાથીતા કંધ ગળ બતે બાજુએ ટીબેટીઅન ગામ 
ના પુછડાની ઘણી કિમ્મતી ચમરોએઓ રાખેવી હોય છે ઝેક મોટા હાથી 
ની બા'જીુએ નેમ તેતી તહેતાતમાં રાખેના ચુતામ્ને! હોય તેમ ખે તાના 

હાધીએ ચાતે છે આ બભભમાદાર સહાયથી ગર્વવાળ્દ છો તેમ એ 
દાધીગા પણુ ધીર લવિત ગતિધી પાદરાઇની આગળ ૪ને ચાને છે 



લ્ણિ અને આગ્રા. ૨૦1 

હાથી ન્યારે બરોબર તખ્ાની સામે આવે છે, ત્યારે તેતા ઉપર ખેઠેલે! મા- 
હાવત તેતે અ'મુરા ખોશીતે પાદશાકતે સલામ કરવા માટે ડાબો પગ વળાવે 

છે અને ચું& ઉચી કરાવી ચિત્કાર કરાવે છે. ' 
હાથીએ આવી ગયા પછી પાળેલાં હરિશ, જેમતે ધણું કરીતે 

એક બીક્નર્માં લડાઇ કરાવાને માટે રામવાર્મા આવે છે તે, નીલ ગાપે।-અ- 
ચવા મારા ધારવા પ્રમાણે કાળા ગાધાએ, ગેડાએ, વાધ અતે સિદ્ઠની સા 

મે થવામાં ઉપયોગી ચાય તેવાં મોટાં શોંમડાંવાળા બંગાળી પાડાએ, પાળેન 

લા ચિતા, દીપડા, જે ધણીવાર હરિણુના શિકારના કામમાં આવે છે તે, 
લાલ કપડાં પહેરાવેલા યુસબેગના નાતા પ્રકારના નાતા મોટા કુતરાએ, અને 

છેલે પક્ષીઓ જેં પક્ષીઓ શિકાર કરવામાં પણુ મદદ કરે છે, કહે છે કે 
એ પક્ષીઓ હસ, ચધ્રીએ, બગલાં વગરેના ઉપર ડુટી પડી તેમતે પકડી 

આણે છે એટલું જ નહિ, પણુ તેઓ દ૬રિણુ જેર્વા મોટાં પ્રાણીના ઉપર 
છોડવામાં આવે છે સારે તેમતી માંખે ફોડી નાંખી શિકારને સાધ્ય કરી 
આપે છે. આ પ્રેમાણું પાળેલાં જનાવરે। અને પક્ષીઓને પાદશાઉની નજર્ 
ગળ થઇતે પસાર કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે પક્ષી અને જતાવરે- 
ની ઉપરાંત એકાદ બે ઉમરાવોના* ધોડૅસ્વારા પણુ પાદશાદની દજુરમાં 

કવાયદ કરી ન્ય છે. સવાર અને ધોડા આ ને આ વખતે વસ્રાલ'કારધી 
ભભકાબધ કરવામાં આવેલા હોય છે. આ ઉપરાંત વળી એક ઘેડુ જેતા 

ભારે પગ ખાંધી લેવાર્મા આવેલા હોમ છે તે આષુવામાં આવે છે. કાઈ 
ઉમરાવ, સુનસપ્દાર અથવા ખીજ્ને કોઇ અધિકારી પાદશાટતી આગળ આ 

ઘેઢાને એક ધાએ ખે કકડા કરી નાંખવાની પોતાની અસ્ર ચાતુરી કરી 
દખાડૅ છે. 

આ ખધાની સાથે બીન્ન' કેટલાંક અગયનાં કામ પણુ કરવામાં આ 

તે છે. પાદશાહ માત્ર આ પ્રમાશે પોતાના સૈનિકની દેખરેખ રાખે છે 
એટલુંજ નહિ, પણુ લડાઈ થઈ ગયા પછી તો તે એટલે! બધે સાવધ રહે 
છે કે એકે એવો સિપાઈ નહિ હોય કે જેને તેણે પોતે 'તપાસ્યો ન #હે[- 
ય.૬ઘણાકતા પગાર વધારી દીધા છે, કેટલાકના એઓછાક કર્યા છે અતે અયે!- 

ગ્ય લાગ્યા તેમતે તેણે પાણીચાં પણુ આપી દીધાં છે. આમેખાસની 
અ'દર્ જેટલા ફરિયાદી આવ્યા હોય તેમની અરજીઓ ' પાદરાઠના “મોં 
આગળ વાય છે અને પછી પાદશાદ પોતે સાક્ષીએ, વાદીએ અને'પ્રતિ 

રદ્ 



૨૦૨ ખર્નિયરને! પ્રવાસ, 

વાદીઓને જતે તપાસી ગુન્હેમારને યોગ્ય લાગૅ તે પ્રમાણે રિક્ષા કરે છે; 

અતે. જેને નુકશાન થયું હય તેતું તે ભરાવી આપે છે. અવાડીયાના કોઈ 
બીન્ત દિવસે પાદશાહ કમાતુસાર રાજ દશ અરજીઓ સાંશળે છે, જે એક 

જહ ગૃહસ્થ પાદશાહની આગળ લાવે છે, વળી અઠવાડીયામાં એકવાર ખેં 
કોની સાથે પાદશાહ અદાલતમાં ન્યાય ચૂકવા માટે ખેસે છે. 

આથી સિહ થાય છે કૅ એશિયાખડના રાન્નએને આપશે જગલી ગણીએ 
છીઝે ગે સૂલ છે, કારણુ કે તેગ મૅ ઉપર ડહી,તે રીતે જોતાની પ 

ને ઈન્સાફ, આપવાને નિરંતર; કાળજ રાખે છે. 
# આમેખાસમાં ભરવામાં આવતા દરળાર વિષે મે જે દકોકત આપી 

તેઘી કેટલું તો સિદ્ધ # થાય છે કે એ રૃરખાર ખરેખરેદ ગભીર અને 
રાજકીય જોય છે, છતાં તેમાં, જે કેટાળા ભરેલું અને અયોગ્ય જેવું ભાસે 
છે,તે પણુ મારે તમારાથી ગુપ્ત રાખતું વોગ્ય નથી. સહ નકામા 

જતો, પણુ એકાદ રાબ્દ પાદરાદના સૌંથી નીકળ છે ક તરત ૪ 
મોદા મોઢા ઉમરાવો પરમેશરતો પદાડ માનતા હોય તેમ ઊંચુ જેઈ બે 

હાથ, પહોળા કરીને ખોલી ઉઠે છે કે, અહા ડયાભત ડયામત 1 એવો તો 
કોઈ પણુ મોગલ નહિ હેય કે જે નીચેનું ઈરાની ભાષાતું વાકય નહિ ન- 
છૂતે! હેય. ' નને ખરે બષોરે પણુ પાદશાહ એમ બોલે કે રાત છે તે; 

દઉમરાવોગે ) અમે ચળ્રમાં દેખીએ છીએ ગમન બોલમાતે માટે 
યત્ત કરવે।, ” દરેક દરબ્જતા માણુસમાં ખુશામત રૂપી દુર્ગુણ તો જામેલો 

જેવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ પણુ મોઝલતે મારૂં કમ પડે છે અને 

મને તે બોલાવા આવે છે યારે મને તેએ સાંપ્રત કાળનો એરીસ્ટોટલ, 
દીપોસ્કેદ અતે મોઉએલીસ ઉલ્લ જમાત કહીને બોલાવે છે, પ્રયમ મેં 

શતે મળવા આવનારાએપતે મતે આવી હપમાએ આપતા અટકાવવા 

માટે કહ્યું 8, “દુ એવા મો માણુસોની ઉપમાતે યોગ્ય નથી ” સારે તે- 
એ મને વધારે વધારે ઉપમાએ આપવા લાગ્યા તેથી પછી જેમ મેં તેન 
જ નર જના ૧૬૮ કેમરે સહન કજ હેટ તેજ #૪ ૪૭ ન કે/જઈ 
તૈમની ઉપમાએાને પણુ સકજ પરિચિત વાણીની માપક માંત રહીને સાં- 
ભળવા માંડી. અહીના લેક કેવા ખુસામતીઆ છે તેનો એક દાખત્ષેો 

મારા પાતાતા અતુભવનતો આપું છું. એકવાર મેં એક હિ'ુ પંડિતતે મારા 
આમાતે લાં નોકરીએ રખાત્યો સારે તેરે મારા આગાને નીચે પ્રમાણે 



દ્થિ અતે આગ્રા ૨૦૩ 

ક્વિતા નેડીને મેરી ઉપમાએ આપી હતી “ આપ ખુદાવત ન્યારે આ- 
પતા સૈત્ય સાથે બહાર નીકળો છે! સારે આપના પદપ્રહારના ભારધી આઠ 

દિગૂણન્ને સાયે આખી પૃથ્વી ધરુ જય છે ' તે પડિતતી આ કવિતાથી 
મેં ધારી ઠતી તેવીજ અસર્ થઈ દુ તો ખડખડાટ 6શી ગયો હેત ૫- 
[તુ ગભીર થઇને શાત રહલા અને મેં મારા આગાને કહ્યુ કે-લોકને હેરાત 

કરનારા ધરતી ક'૫ જે આપના ઘોડે ચડીતે બહાર નીકળવાથી થતા ફરોય 

તો હવે આપ તેમ કરતા સાવધ રહેશ્ને મારો આગે! મારા જેવે! જ ર 
મુજી માણુમ હતો તેધી તેશે પણુ ગભીર મુદ્દા ગખીતે મતે જવાબ આ 

પ્યો ક, એ શયને લીધે જ હુ ઘોડે ચડીતે ત નીકળતા પાલખીમાં ખેશીને 
ખાર નીકળું છુ લિદ્સ્તાનતા કવિતી અતિશયોક્તિવાળી કવિતાઓના ઉ ' 
દાહરણોમાં આવા દાખવા ઘણ! નેવામાં આવે છે અગ્રેજ લેખકોએ વા 

રવાર આવા દાખત્રાઓતે પોતાના ઠિદ સબધી પુસ્તકોમાં દાખગ કરેલા 

નેવામાં આવે છે 
આામેખાસની પાસેજ એક નાતો એરડા હેય છે જે એઝધ 

ખાતું અમવા મુખ પ્રક્ષાલન ઓરડે કહેવાય ટે મોંગલતા શાન્યમાં 
તેૈતું આ નામ હતુ પણુ ખરૂ નેતાં તો તે નહાવણુખાતું નહિ પણુ ખા- 
નગી ખેઠકનો ઓરડે કહેવાતો આમેખાસ જેટલો તે મોટો નથી, અહીં 
ઉમરાવોને જ આવનાને હુકમ છે બીશ્તથી અવાતું તયો આ ઓરડો 

નાતો છતાં રગીન, સોનેરી હોળાવતો ભભકાકધ અતે રગભૂમિની માદક 

જમીનમી ત્રણુ ચાર છુટ ઊંચે! ઓટલા જેવો કરી લીધેલ છે આ ખડમાં 

પાદશાહ એક સિહાસન ઉપર બેરી તેની આસપાસ ઉભા રહેલા ઉમરા 

વોની હકીકત સાભળે છ અતે બીશ્ત રાજકીય કામોનો નીકાત કરે છે 
સવારમા આમેખાસના દરમારમાં ન હાજર થવાતે માટે જે રિક્ષા છે 

તૈન૪ શિક્ષા સાજે આ ખાનગી દરકારમાં ન હાજર થવાને મારે છે મારા 
આગા (દનતેશમદ ખાનને અ! દરખારમાં ન જવાની છુટ છે, ખીન્ત કોપ્ને 
નથી આ છુટ હોવાનુ કારણુ એ છે કે મારો આગો ધણોાજ વિદ્દાન્ છે 

અને તેને પરદેશ ખાતાના પ્રધાન તરીકે ખીજા ધર્ણું કામ કરવાનુ ઇમેશા 
જોમ છે આમ છતા પણુ બુધવારે મારે અગો હમેશાં ચોક પહેરા ઉ 
પર્ ફેય છે અતે તે દિવસે તેને એ સાજના દરબારમાં ખીજ ઉમરાવે 
ની પેઠે હાજર રહેવુ પડે છે દિવસમા બેવાર પાદશાહની મુલાકાતે જવુ 



એ રીત પ્રાચીન છે, અતે તેથી આ રીતને એક બધત તરીકે ગણીને 
ફોઈ પણુ ઉમરાવ તેની સામે વાંધો લેતે નથી, પાદશાહ આ પમાણે ખે 
વાર"“દરવાર ભરીતે ઉમશવે! તથા પ્રન્નની મુલાકાત લેવી એ પોતાતો ધર્મે 
ચમજે છે અને લોક તથા ઉમરાવો યા ઠ્ાજર રહેડું એ પોતાતી ફરજ 
સમજે છે, ગમે તેયું અગયતું કામ અથવા શારીરિક આરેમ્ય પણુ પાદ- 
શાહને આ પ્રમાશે એલ વખતે દરબારમાં ન આવવાના કારણુ રૂપ થઈ 

શકતું તથી. એરગકેક જ્યારે હમણાં જોડા વખત ઉપર ધણો જ માંથે 

છતો યારે પણુ બેમાં નહિ તો! એકમાં પણુ તેને હાજર રહેવું પડતું હતું, 
ન્પારે તે માંયુસેનતી સહાયથી આવી દરખારમાં બેસતો હતો. દ્વિસ- 

માં એશવાર! પણુ દરખારમાં આવી લે!કને દરન દેવાતી તેને રર પડતી 

દતી, કારણુ કે તેતે રોગ એવી જતને; ભયંકર હતો કે નને એકજ દિ 

વમ્ન તે દરબારમાં ન આવી શકે તો લોકે અતન્યા વિચાર લાવે અને 
આખા રાન્યર્મા મોડી ગડબડ થઈ નત્ય અને વેપારીઓ દુકાનો બધ ક- 
રી ખેસે. આવ કારણુતે લીધે પાદશાહ ગમે તેવો માંદો હોય તે! પણુ 
દ્વિશમાં એકવાર માંદા માંદા પણુ તેને દરમાર્માં આવીને પોતે જીવે છે 
ગવી લેોકતે ખાતરી આપવા માટે બેસતું જ પડે છે. પછી ગમે તે યે!- 
ડીવાર ખેસે પણુ બેસે તે! ખરરે!જ. 

રાજચિન્હુ* 

પાદશાહ ઓઝછખાનામાં માંજને] દરબાર ભરે છે ત્યાં પણુ મે'આ* 

ગળ કહ્યું તેમ આમેખાસતા દરબાર જેઠલી ધામધુમ ચાય છે, માત્ર એટલું 
જ કે જગાની ત'ગાસને લીધે પાદશાડ તે વખતે લશ્કરની તપાસ કરતે! 

નથી અને પ્રાણીએ તેતી નજર આગળ થઇતે પસાર કરવામાં આવતાં 
નથી; તોષણુ સાંન્ટ્ના દરબાર વખતે પણુ ચોકીપર હોય તે મુતસક્ઘરોને 

પાદશાહતે સલામ કરવા માટે તેની આગળ થઇતે સલામ કરી #જવી પડે 

છે, વળી વિચિત્ર વિધિપુર સર તે વેળાએ પાદશાદની આગળ યઇતને “કુર” 
પસાર કરવાં પડે છે. કુર એદલે વાવટા, હથિયારો અને રાજગિન્દ, ર!- 
જચિન્છે એક રૂપાતી લાકડીના ઉપર ખેસારેલાં રોક છે. મે મચ્છમિન્હરનાં, 

બે અદદ અયવા ઉડતા સાપતાં, બે મિદર, ખી” પાનાં, બે કાંન 



દ્વિ અતે આમા. ર્ન્પે 

ટાનાં, અને ખીજ ધણીક ન્નતનાં રાજચિન્હો છે, જેની પરિસ'ખ્ધા 
અત્રે ગણાવવી મતે યોગ્ય લાગતી નથી. આ રાજચિન્હોમાં કંઈકે અર્ષ 
રહેલો છે એમ અત્રેના લોકો માતે છે. આ 'કુર| અતે સુનસકેદારની 'નજર 
થાય છે તે વખતે ઉંચા મજબૂત અને દેખાવડા ચહેરાના કેટલાક ગુજર 

માયુસોને સાપે રખવાર્માં આવે છે. એ માણુસે। સર્વેને નિયમબધ્ પાદ- 

શાડની નજર તળે થઇને લઈ જય છે, સભામાં શાંતિ રાખે છે અને ધણી 
જ ત્વરાથી પાદશાઠના હુકમને અમલમાં મૂકે છે. 

પાદશાહી જતાનખાનું. 

કિલ્લાના દરેક ભાગતું વર્ણન આપ્યું “ચારે હવે “જનાતખાનાતું પણુ 

વર્ણુન આપડું એ મતે ઠીક લાગે છે. કોઈ પષ્યુ એવે! મુસાફર નહિ હોય 

જ જે જતાતખાનાના અંદરના ભાગતું વર્ણુન આપી શકે, ફારણુ 'કે કોઈ 

પમાણુસતે અંદર જવાની રજન મળતી નથી. પાદશાહ બહારગામ ગયેલા 

હતા તેવામાં એકવાર મહારાણી ધણાં માં યઈ આવ્યાં દતાં અને 
મારી સલાહ લેવાની જરૂર પડવાથી હું જનાતખાનામાં ગયે હતે।, બેગમ 

સાહેબધી જગય ખહાર નીકળાય તેમ નહેતું હું એક આંધળા માણુસ 
હાઉ તેમ મને એક ખોને માયાથી તે પગના તળીઆ સ્રધી ધસડાતી 

એક મોટી કાશ્મિરી શાલ ઓઢાડી અંદર દેરી ગયે હતે. મેં જતે તો 
કઈ નેયું નથી, પરંતુ મતે દોરી જનાર ખોજાએ રગ મેહેલતું મતે વર્ણુન 

કરી બતાવ્યું હતું તે હુ અત્રે લખુંછું અતે એટલાથી જ આપ સત્તોષ પા- 

મશ્ો એવી આશા છે. જનાનખાનામાં ઘણા ખંડ છે અતે તે બધા જુદા 

જાદા મહેલ જેવા તથા તેમાં રહેનારી ખેગમની ઉપજના પ્રમાષુમાં શ્રણુ- 

ગારેલા છે, દરેક ખંડની પાસેથી એક પાણીની નહેર કાઢેધી છે. દરેક“ મ્- 

હેલની આસપાસ નાના પ્રકારનાં દૂલઝાડની વાડીએ, વિહાર સ્થાનકો, 

મોટાં મોર્ય ઝાડના વછકાએ અને લત્તા કુશ્તે આવેલાં છે. દરેકમાં " એક 
મોડું દિવાનખાનું, અગાશી, જીદા જુદા રૂપાળા સસે।ાભિત ઓરડાએ! અતે 
રાત્રીએ પવનમાં સુવાને માટે ઉંચી ઉંચી રાવઠીએા કાઢેલી છે, જતાનખા- 

નામાં નાજીક માણસોને! અધાત્ રૂપવતી સુદરીએનેો જ નિવાસ છે.તેમના 
ચારો, ઘસીઓ અને ડુંકામાં એવોજ સંભાર નાજુક અને મતેહર છે 
મુપ્ય જતાનખાનાના મહેલના ઉપર કાહાડેલા એક નાના ધુમટતે અને રા- 



૨૦૬ અર્તિયર્તો પ્રવાસ. 

વઠીત્ઞે -એ)જળએ ધણાં વખાક્યાં હતાં. આગ્રાતી માફક તે રાવઠીમાં નકર 
સોનાનાં પતરાં જડેલાં છે અને અ'દરના એરડાએ મોતેરી કામથી રસી 
લીધેલા હવા ઉપરાંત તેની અદર ઘણા જ થિન વિચિત્ર ચિત્રા તથા 
ખીનુ ચિતાર કામ અતે નકશીરાર મેંદા અરિસાએ જડી લીધેલા છે. સો 

ગલતા જતાતખાનાની શોભા અને ન્નરોઝલાલી એટલી બધી કહેવાય છે 

કે જેતું વર્ણન પણુ થઈ શકે નહિ. જનાનામાં વપરાયલી દરક વસ્તુ ધણી 

જ કિમ્મતી છે, એમાંતે! શ'કાવકાશ તથી 

દરબાર અને મયૂરાસન. 

લડાષતો અતત આવ્યાં પછી ઔરગઝેમે ન્યારે મોટો દરબાર ભયી 
હતો સારે મે આમેખાસતો દરબાર નેષો હતે; અમુક પ્રસગે! ઉપર આ" 

વીજ રીતે મોઢા દરખાર ભરવામાં આવે છે આવા મોઠા દરબારની શેભા 
વર્ણુન કરવાની ઈચછથી હું તમતે એક વાર પુત આમેખાસે તરક લક્ષ 
ધાપવાતે માટે વિતતિ કરૂં છુ મે મારા જતમારામાં એડેવાર એર ગઝેમે 
મહેલીવાર દરબાર ભર્યો! તેના જેવો ભભકો અને ઠાઠ દીર્ડી નથી, ધણા જ 
ભભકાદાર પેવાકમાં ઔરગછેમ દ્વિનખાનામાં મયૂરાસન ઉપર ખેઠો ઠતે!. 
તેણે હીર અને સોનેરી છીકતા ધણાનટ નાજુક ભરતથી ભરેલો ધોળી 'મા- 
દીનતા ઝામો પહેવે! હતે! તેણે સોનેરી કપડાની પાધડી પહેરેલી હતી અને 

તેની કિનારી ઉપર ધણા જ મોટા અને કિમ્મતી હીરાએ ટાકેલા હતા 
પાધઠીની ઉપરતે! ભાગ જેતે રોપ કહે છે તેતા તાજમાને। હીરે સૂર્યના જેવો 

તેજસ્વી ઝળાઝળા થઈ રહ્યા દતે. આવુ મેરી કિમ્મતતુ રત્ન ડુનિયાં ઉપર 
બીજે ઠૈકાય્ે હોપ એમ કહી શકાતુ નથી, હિ દુ લોઠ સાળાઓ પહેરે છે તેમતેશે 

મોર્ટા ચાણીદાર હાસ મેતીતો ગળાથી તે પેઠ સુધી વિસ્તરતો કડી 
પદિરેશો હતો હીરા, માણેક અને પાતાથી જડી લીધેધુ તેતું રન્્યાસન 

#૨ સે!તાના છ પાયાના ઉપર ધણી જ ભભકભરી રીતે ગોઠવેલું ઇળું 

સિ"કાસતન-નમયૂરાસનમાં કેટવા રત્તો હશો અને તેની શું કિમત #રો તે છુ 
તમતે બરેખર કહી શકુ તેમ નથી ટારણુ કે કોઈ પષ્યુ માણુસ તેની પાસે 

જઈ શક્તો તઘી એટલે તે રતે! કેવા પાણીદાર અને કેટલા છે તે કૅમ 
કરીતે ગણી અચવા કિમ્મત કરી શકાય પરતુ ડું તમને ખાતર! પૂર્વક એ 

ટેલી વેદ કરી સકુછુ ક તેના ઉપર દિરા અને રતોનેદ પાર્ તથી, 



દ્જ્વિ અને આપ્રા ર્કક 
ઝડગ્ડ્ટ્ડઝઝકડ્્ડઝડડક્ક્ઝ્ડ્્ડ્કઝસ્કગ 

મારી ગણુતરી અતે નાણુ પ્રમાણે એ રાજ્યાસન ચાર કરોડ રૂપિઆતું છે 

આ રાજ્યાસન ઔરગઝ્ેમના પિતા શાહજહાતે પોતાની પાસે એકડા યયેલાં 

રોને કેકાણુ પાડવાને માટે ખનાગરાવ્યુ હતુ રજપૂત અને પથણુ રાશ્* 

એના રાજ્યમાંથી એ રતો મોગનોને મળેના હતા અતે દર વખત પ્રન્ 

સગોપાત ઉમરાવો ભેટો નજરાણા આપે તેથી તેમા વધાર થયેલો હત્તો 

રાજ્યાસનમા વપરાયલા રત્તોના પ્રમાણુમા તેની રચના એટલી ખધી સારી 

વખાણુવા નગ નથી, છતા તેમા ખે મયૂરો કાઢેલા છે અને તેમના પિ 

ચ્છમ્નાપમાં રતોતે। ખેસુમાર ઉપયોગ કરવામાં આવેલે! છે, તેની રચના 

સારી છે યુરોપના રા'નઓતે એટા રનોથી છેતરી નાશી આવેલા એક 

ફૂચમેને એ રાજ્યાસનની રચના કરેલી કહેવાય છે યૂરોપધી આવી તેણે 

સોગલના રાજ્યમાં આશ્રય લીધો હતે! અતે યાં તેં સારી રીતે બે પૈસા 

વાળા થયે દતે 

ફ્રાંસ દેશનો ખીન્તે એક મુસાષર શાહજકહાનના મયૂરાસનતું 
નીચૅ પ્રમાણે વણુન કરે છે “ શાહજહાનના દરબારમાં સાત ધયાજ ઉ- 
મદા શેનજ્યામન છે એક સાવ હિરાથી મઢેલુ છે અતે બીન્ન પાના અતે 
અને માણેકથી મઢેલા-જડેતા છે, મોડુ આસન જે દરમારખડમાં રાખેલું 

છે તે એંક નાના ખાદવા જેવડું છે એટવે કે તે છ- છૂટ લાગુ અને 

ચાર જુ* પરાળુ છે ૨૦-૨૫ આંગળ ઊંચા સોનાના નકર ૪ પાયા હ 
પર્ તેને ગોઠવેલ છે અને બીન્ન બાર સોનાના નકર સળીઆઓ તેની 

છત્રીમા કે પાયા અને જત્રીના સળીઆ સોનાના છે છતા તેમના ઉપર્ 

હીરા, અને માણુક જડેલા છે દરેક છત્રીના મળીઆતે મધ્ય ભાગે હીરા 

અને માશુકતો એક સમ શ્રોરસ આકાર પાડેલો છે આ સ્વસ્તિકોમાં એવી 

રચના રાખેતી છે કે નને એકમાં મધ્ય ભાગે પાતુ હોય તો બીન્નમા હીરા 

અને ત્રીત્નમાં માષ્યુક હોય છે વચમાં વચમા હીરા જડૅલા છે ને હીરાએ 
શવટા તેજદાર અને દશથી ખાર કેરેટ વજતના છે, કેટલેક ઠેકાણે મોટા 

ગ્નોતાગાને કુદઃમાં જડી લીતેના છે તેના ઉપર ચડવાના ચાર નાના નાના 
પ્મથીઆ કરેલાં છે બીન ગિહાસન પણુ એજરીતે હીરા માણુકથી %# 
રુદ્ા છે પરતુ મોટા સિદાસનથી તે! અવધી છે મેટા સિહાસનમાં ૧૦૮ 
પાર્નાં જડેવા ઝે જેતું વજન એઓકામાં ઓછુ ૧૦૦ કેરેટ તો હરોજ બીન્ન 



શ્્ન્ટ બનિયરતે! પવાસ. 

મોટાં; પાનાં છે*તે ૨૦૦ કેરેટ જેટલાં હસે એટલે અકંદર ૩૦૦ કરેટ વન 
જતનાં તો માત્ર પાતાંજ તેમાં વાપરૈલાં છે. માણુક'જુદા જુદા રગનાં છે અતે 

તેમાં મે।ટામાં મોડું ૬૦ કેરેઠનતું અને નાનામાં નાનું ૨૦ કેરેટ ચુધીતું છે. 
સૈં,૧૧૬ માણુક તો'ગણેક્ઞાં છે ટલે કે પાતાતા કરતાં માણુક વધારે છે. 
છત્રતી અદરની-આજુએ હીરા અને પાનાં જડેલાં છે અને ઉપર મોંઘાં 
પાણીદાર મોતીની ઝાલર નાંખેલી છે. આસનના મુખ્ય મુખ આગળ મૈતી- 

નું તોરણુ છે. મયૂરની કળા ઉંચી કરેલી છે અને તે ક્મિતી વાદળી રગનાં . 
રૃતતયી મહી લીધેલી છે તેમાં પિછાંના ચદ્રકતે ટેકાણે પાનાં જડેલાં છે. 

મ્યૂરતી[ ગરદન અઆમળ એક મેં પાતું વાપરેલું છે, ચાંચ આગળ જરાક 

પિતવર્ણુતું ૫૦ કેરેટ વજનતું એક મોટું મોતી લટકાવેલું છે. મયૂરની બન્ને 
આજીએ કાઈ ઊંચા પક્ષીની રચતા કરેલી છે અતે તે પણુ ડુંદનમાં ખેસા- 
રેલાં રત્તોથી બનાવેલી છે. આસનવી સન્મુખ પાદર॥6 તેમાં બેઠો હોય 
હારે તેની નજરે પડે તેમ ટૉધ!તે ઠેકાણે ૮૦ ચી ૪૦ કેરેઠના બે મોટા 

હીરાએા જડેલા છે. મયૂરાસતમાં વધારે કિમ્મતી ભાગ તે! મારા મત પ્ર* 
માણું મોતીની ઝાલરવાળા છે, કારણુ કે એ કલરમાં વપરાયલાં મોતી ૬ 

અતે ૧૦ કેરેટનતા વજતનાં અને ઘણાંજ લાવણ્યવાળાં, પાણીદાર જેવામાં 
આવે છે. મયૂરાસનથી ચાર શીટતૈ છેટે બે છત્ર ઉમાં કરેલાં છે જેના ડાંડા 
૭-૮ના શીટ છે અતે)તે પણુ હીરા, પન્ના માણુક અને મોતીધી જડાવ કામ 

કરેલા છે. એ છત્રો ઉપર પણુ મે!તીતી ઝાલર તાંખેલી છે. તૈમૂર લેતે રર 
કરેલું અને શાહજહાતે પૂણુ કરેલું આ મયૂરાસત તેનો હિસાબ ૨1મના- 

શાએાએ મતે ખાત્રી પૂરક જયાવેલે! તેપરથી હું કહી ચકું છું ક, એસિ- 

હાસન પાછળ બધા મળીને ૧૦, ૭૦૦, ૦૦૦, ૦૦૦ રૂપિઆ ખરચ યયેલે! 
છે. આ મયૂરાસન ઇ. સ. ૧૭૭૪ માં નાદિરિશાહે દિલથી લૂટયું સારે લૂ'ટાઈ 

ગું દતું. અતે તે, તે ઇરાન લઈ ગયે! છે. ઇરાતમાં તૈ આખુ નધી પરંછુ 
તેનો! કંઇક ભાગ છે ન? તેહેશાનની તિશ્નેરીમાં છે. એ મયૂરાસતના દાયમાં 

રહૈલા ભાગ્યા ટૂટયા ભાગની કિમ્મત દાલ, ૨૮૬૦૦૦૦૦ પાઉન્ડ અહ(ય 

છે. મે રિલિગ અતે ત્રણુ પેન્મે એક રપિઓ ગણીએ તો ડમકૂરાસનની મળ 
કિમત ૧,ર૦,ટહપન્્ક પાઉન્ડ યાક છે. આ મયૂરાસન ઘડનાર ફૂંચ કા* 
રીંગસ્તું નામ બર્નિષેરે આપેથું નથી પરંતુ આ પુસ્તકતે! એક બાગ જે 
૧૮૨૬માં ફલકતાર્મા છવાયલે છે તેમાં તેનું નામ “ લામે”' કરીતે આપેલંષ્ે,' 
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મેં એ દરખર ન્નેયો સારે, મયુરાસનની નીચે ચાદીના કઠેરામાં ઉમરાવ લેક 
ભભકાદાર પોધાક પહેરીને ઉભા રહેલા હતા. કઠેરાની છત પણુ ઘપેટાતી 

અતે તેમાં સોનેરી વેલે ભરેલી હતી. દરખાર ખેડેના 'દરેક ચાંશંલા આગળ 
સોનેરી છીનખાબે લટકાવેકષો હતે. અતે છુટાદાર ધોળી સાટીનની ચારે તરક 
ગુર મુકેલી હતી. મોટા લાંખા પહોળા રેશમી ગાલીચાથી આખુ દિવાનખાતું 
શણુમારેલું હતું. ખડાર્ ચોગાનમાં દવાને ખાસના કરતાં પણુ મોટો 

ત'ખુ તાણી ઉપરથી તેને દરબારખ'ડ સાથે જેડી દીધો છતે. તે 
અર્ધા પડમાં વિસ્તરતો હતો અતે તેના કઠૅેરાઓ ઉપર રૂપાની પાટા 
ગોહવેલી હતી. વદાણુતા કુવા «ટલા લાંબા ચાંદીના સ્તંભે! ઉપર તે ઉભ્ના 

કરેલો હતે. બહારથી આ સુશોભિત તખુ લાલ રંગનો અને અ'દરથી મઢ 
છવીપટનની તેજ પ્રસંગને માટે લૈયાર કરેલી સ્વાભાવિક હોય તેર્વાં પ્રુખ્પ- 
ની રચનાવાળી ધોળી છીંટના વિચિત રગને। હતો, આ પાદશાહી દરબારમાં 

તખુની શે!ભા ધણી જ મતે!હર કરેલી હતી. 
દિવાને ખામનતી આગળના છન્ળદાર ધુ'મટા શણુગારવા માટે ઉમ- 

રાવોને હુકમ કરેલો હતે. પાદશાડને રંજન કરવા સારં દરેક ઉમરાવે સ્૫ઃ 
ઘામાં આવી તે ધુમ્મટોને અપાર ખરચ કરી રણુગાર્યી હતા, આથી 
દરેક ધુમ્મટદાર છ#ત' સળગ સુનેરી કિનખાબથી છવાઈ ગયાં હતાં અને 
તેમાં ખધેજ ઊંચી તના રેશમી ગલીયા પાથરેલા હતા. આ આનદ! 

ત્મવને ત્રિજે દિવસે પાદશાહ અને ઉમરાવ! વગરે વિધિ પુર:સર તુલા 
કરાવે છે. કેઠલાક માત્ર સોનાયી તોળાય છે એમ લેોકવું કહેવું છે. ગયા 
વર્ષતા કરતાં એર્ ગઝેબ બસેર વધારે ભારે થયો, એમ કહેવામાં આવ્યું 

લાર્ે બધા ઉમરાવોએ આનદ્દોદ્ગાર કહાડયો હતો, તે તો મતે પણુ સાં- 
ભરે છે. 

નજરાણું, 

વર્ષી વર્ષ આવે સમારંભ થાય છે, પરતુ »ાઇક વારજ તે આટલા 
અધા ભભકાષી અને ખરચયી કરાય છે. ચાર પાંઞ વર્ષ સધી લડાઇને લીધે 

વેપારીએ પોતાનો માલ વેચી શક્યા નહોતા, માટે પાદશાણે તેમને પો” 
તાનો માલ વેચવાને! વખત મળે એટલા માટે આ મગારભ મોઠા લેભ- 
કાથી ક્ષો હનો, એમ ધણા જણનું કહેવું છે. ઉમરાવાએ પણુ આ' ધસગે ર 8 
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પુષ્કળ ખરચ કર્યું હતું. તેમણે ખરીદેલા સોનેરી કપડાં પાછળથી 

તેમણે પોતાના સૈનિકોને તેમના નમા કરવાતે માટે ખરીદાર્વા હતાં. આવા 
વાર્ષિક સમારભતે વખતે પરાપૂર્વવી એક નજરાણા।ની રીત પડી ગયેલી 
છે, તે પ્રમાણે તજરાર્ષૌા કરવામાં આવે છે. ઉમરાવોને તે જરાય ગમતું ન* 
થી. પોતપેતાના દર્માયા મુજબ તેએતે પાદરાહઉની આગળ સુદર કિમતી 
અતે સારી ભેટ કરવી પડે છે. પોતે પ્રત ઉપર જુલમ કરી નાંણાં મેળ- 
નાં હોય તે દોય હૉકવાને માટે કેટલાક ઘણીજ ભારે નેરો કરેછે, કેટલાક પાન 
દસાહની પ્રીતિ સંપાદન કરવાને માટે, દેટલાક પોતાને! દરમાયો વધવાની ઇચ્છા 

એ સોંધામૂર્ના નજરાર્ણા ટરેછે, કેટલેક સુદર મોતી હીરા માણુક અધવા 

ખાંત્ત કેટલાક જવાદિર જડેલાં સો!નાનાં વાસણુ ભેટ કરે છે; અને કૈટ- 

લાક રોકડ મહેર તજર કરે છે, આવા ન એક પ્રસંગમાં ઔરગઝેમ 

તેના મુખ્ય વઝીરને ધેર ગમો હતો. ૧૬૬૨માં ન્તફ્રખાનતે ઓરંગઝેમે 
મ્રુખ્ય વઝીરાત આપી દતી. તેણે એક નવે! મહેલ બધાવ્યો હતો તે જેન 
વાને ખઠાને ઔરગખેશ તેને ઘેર ગયો હતો.*વળી એક સુખ્ચવઝીર તરીકે 
ગણીતે નહિ, પણુ પોતાના સબધી તરીકે ગણીને જ પાદશાઇ તેને યાં 
ગયો વતો. આ પ્રસગે નળદ્રખાતે પાદશાદતે એક લાખ મહેર, કેટલાંક 
ધણાં જ પાણીઃર મે!તી અને કેટલાંક પાનાં નજર્ ડયાં હતાં. આ જ્વા- 
હીરતી કિમ્મત ચાલોસ હનર ગણાતી હતી, પરંતુ શાહજહાતને જતાટીરની 
ક્િમ્મૃત સારી માલૂમ હાવાધી તેતે પુછતાં તેશે જણાવ્યું હવું કે, એ 

પાનાં માત્ર પાંચ હશનરની કિમ્મતનાં છે. સુપ્ય મુખ્ય ઝવેરીએ જગ 

જાતાં જેઇતે ગભરાઈ ગયા હતા તેમને શાહજહાતે આંકેલો કિમ્મત સાં- 

શળતાં અચખેો થયો હતો. 

કી 'ખુરારોજનોા મેળે, 

7 ' આવા આનદ ઉતતના હિિસો(માં કોઈ કાઈ વાર જનાનખાતાના 
શ્રાપાનમાં એક વિચિત્ર ન્નતનતો! મેગા ભરવામાં આવે છે. આ મેળામાં 
સુખ્ય મુખ્ય સુનસક્દારની અતે ઉમરાવોતી રૂપાળી ખેગમો! માલ વેચવાને 
સારૂ બેસે છે. મેળામાં, સુ'દર ક્િનિખાબ, નવી ન્નતની જરીની ભરત ભરૅથી 
વસ્તુએ,, સોનેરી કાપડની ઉમદા ઉમદા પાઘડીએ, ઊંચા ઘરતાં બૈરાંને 

પ્પહેરવા ભનેગ ઝીણી મજલીન, અતે બીજને કિમતી માલ વેચવાને સાર 
શ 
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રાખવામાં આવે છે. મન મોહક અયો વેપારી ચઈ માલ તેચવા ખેસે છે 

અને પાદશાહ, મેગમ, શાહુજાદાએ અતે માતિતી રાણીએ અતે ખેગમેા 

માલ ખરીદવા નીકળે છે. ને કોઈ ઉમરાવને સ્વરૂપા કન્યા હોય તો તે 

તેની માની સાથે અવશ્ય મેળામાં આવે છે, કારણુ કે સાં આવતાં તેપા- 

દૃશાહની નજરે પડે છે અને ખેમમ સાહેબાની સાધે આળખાણુ કરી શકે 

છે. એક પાઇને માટે પણુ પાદશાહ માલ ખરીદ કરતાં તાણાતાણુ કરેછે. 

ઝવા મેળામાં એક વિચિત્ર રીત છે. એમ કહે છે કે સુદર આએ 

આવા સારા માલ વેચવાને લાવે જ નહિ અને આવો! માલ તો ખીજે 

રેકાણે અમુક કિમ્મતે મળ છે માટે તે તેથી વધારે આપશે નહિ જ. 

જ્યારે પાદશાહ આ પ્રમાણુ કિમ્મત ખેચી કાલે છે, સારે વેચનાર સ્્રો 

વધારે કિમ્મત લેવાને મારે પ્રયત્ત કરે છે અતે પાદશાહ જે કિમ્મત કહે 

છે તે ઘણીજ થોડી જણાવે છે. ગરમા ગરમી છુટથી યાય છે અને તેમાં 

પેલી ઔ ખુશીથી પાદશાહતે એમ પણુ કહે છે કે, “ તમે ક'ઈ સોદે। ક- 

રતાર નથી, તમે નકામા ગ્રાહક છો. તમતે માલની કિમ્મત જ નથી, મા- 

૧] માલ તમારે માટે ધણુ! મોંધો છે, તમે ન્યાં તમતે સારા ખદખેસ્તો 

ભાવ પડે હાં ચાલ્યા જવ, વગરે દ્િઅર્થી વચતોક્તિએ થાય છે, પા- 

દશાહના કરતાં બેમમો વધારે ઝઘડો કરે છે.તેઓ વચ્ચે ખુક ખોલા ખો- 

લી થાય છે અને વેચનાર 'ખરીદનારતું ફારસ થઈ રહે છે. છેવટ ગમ્મત 

કરી તે માલ ખરીદ કરવાર્માં આવે છે અતે પાદશાહ, ખેમમ, શાહજારો 

જુ શાઠજાદી જે તે માલ રોકડી કિમ્મતે લેતુ હોય છે, તે વેપારી સ્ત્રીને 

અથવા તેની છુટ્ડી કન્યાતે રૂપિઆ ગણી આપતાં *નણુ અન્નણુથી પડી 

જતી હોય તેમ રૂપિઆ ભેગી મોહારો આપી દે છે. આમ મહોરો આપ; 

વાતું કારણુ તેમને ઉત્તજન આપવાતું ગણાય છે. સ'પૂર્ણું ગમ્મત અને કો 

લીથી આ મેળાની ધામધુમ પસાર યાય છે. નપ 

ડેંચનીએ।* 

"લાક ઉમરાવેોતે પસદ ન હોવા છતાં પણુ શાહજલાન પાદશાન 

શતે નાચ રગનો શેખ હોવાથી દરેક ઉત્સવમાં તે રામજશિષોતે અતે 

ગવૈયાએને બોલાવતે! હતે. વળી કચતી નામની નાચતારીએઓને જતાત- 

ખાનામાં ખોલાવી તેણે તે વખતે ચાલતા રશિવાજતે ઉલ્લ'ધયો! હતો. વળી* 



રયર ખૃતિંયરતો। ધવાસ, 

તે તેમતે આખી રાત્રિભર કામ ઉપરાંત રેકી રાખતે! દતે. અલબત 
ખશ્નરમાં બેસનારી વેશ્યાઓ નેવી તો તે નથી ગણાતી, પરું ખાનગી 
અતે છક ચડતા દરતી તેએ ગાતારીએ ગણામ છે. ઉમૅરાન અતે 

મુનસદ્દારોના મોટા મોથ લગનના વર્ઘોડાઓમાં તેઓ નાચવાને જય છે. 

આ કચનીઓમાંતી ઘણીક તે! સારી પેડ રૂપાળી, સર લુમડાં ધરે 

પહેર્તારી અતે સંભવિત ગીત, રૃત્ય કરનારીઓ છે, તેમનાં અગ ઘણાં ના- 
જાક હોવાથી તેઆ છટાભધ ત્વરાધી નાચે છે, તેઆ સમય સમયના 
"કગ ગાવા સબધે ધણીનટ સાવધ રહે છે. આટલું બધું છના એટદયું તે! 

ખરૂં જ કે ગમે તેટલી પણુ તે સર્વમામાત્યા કટેવાય છે. ઉસવના પષમગ- 

શાં” શાકજહાન તેમતે ખોલાવતો થતે! એમ નહિ, પરતુ અસલના રીવા- 

જ પ્રમાણે જ્યારે તેઓ ખુધવારની રાત્રિએ આમેખાસમાં સલામ ભરવાને 

ભારે આવતી થારે પણુ તે તેમને રાત્રિ ભર રકત! હતો અને તેમના 

કુચ્છદમાં ગમ્મત મેળવતો હતે. ઔરગગ્રેય તેના પિતાના કરતાં વધારે 
ગ'ભીર અને યાલા છે. તે કંચતીઓને જતાતખાતામાં દાખલ યતા અટ- 
કાવે છે એટલું જ નહિ, પણુ જુના સ્વિજ પ્રમાણે તેએ ખુધવારે સલામ 
ભરવાતે માટે આમેખાસમાં આવે છે સારે તેમતે સલામ લઇતે તુરત જ 
૨44 આપી રે છે. મ 

પાદશાહી રુવજારતા ઉત્સવના દિવસે, ગરયયા અતે કચતીઓના વિષ- 

યના સ'બધમાં વાત ચાલે છે તે નેય" હુ તમતે આપણા દેશના બરતાર્ડ 

નામના એક માણુમ સબધૅ ખનેલી વાત લખવાને ધાર્ છું. ટું પવુટાર્કના 

મતતે મળતો યાઉ ખુ કે, મહજ બતાવોતે દાબી રાખવા નહિ, કારણુ 9 

તેવા નાના બનાવોમાંથી કેટલીક વાર લોકોની રીતસ!ત અતે ખુદ્દિ માટે 
આપણાથી વધારે યોગ્ય વિચાર ખાધી શકાય છે અતે મોડી બાબતે માંથી 

વૈમ થઈ શકતુ નથી. બરતાર્ડની બામત ગમે તેવી છે, તોપણુ ઉક્ત ત 
ત્વજ્ઞાનીના વિયારાતુમાર અત્ર તે અનુચિત લાગે એમ જણાતું તયો. જ 
ક્ાગીર પાદરાઇના રાક્યનાં છેલ્લાં વવોમાં આ માણુસ સારી પદરવીએ 
ચડયો હતો, તેને લણું માન મળતું હતું અને તે એક નામાંકિત વૈધ અને 
થાયવેવ તરીકે પ્રસિદ યથયેજો દોરિયાર્ હાકનર «તે! જહાંગીરતી 
પસપત્નનાનાં દળ તે અનુમવતે દતો એટલું “૮ નહિ પગુ તે જહાંગીર 

ફ 
જ 



દિદ્દી અતે આમ્રા. ૨૧૩ 
ન્ન્ન્ન્્્્્્ઝ્ઝ્ઝ્-ક્ઝ્ઝક---ક-:ક-- 

સાથે જમવા પણુ ખેસતે1 હતે. જમણુમાં તે બન્ને પુષ્કળ દાર પીતા હ- 

ક-પાદશાહનતે અતે તેના વૈઘ મિત્રને બતેતે અસવનો રસ સરખો હતે! 
પાદશાહ આવી મોજ મઝામાંજ ધ્યાત આપતો! હતે!. રાજ્યની લગામ તે 

ણુ પાતાની વાલી નૂરજહાત ખેગમના હાથમાં આપી હતી અને વારંવાર 
તે તેના સ'મ'ધમાં એમ કહેતે! હતે! કે, “મારા વગર તે એકલી આખા 
રાજ્યનો કારભાર ચલાવવા માટે પૂર્ણું યોગ્ય છે.” ખરનાર્ડતો નિયમિત 

પગાર્ રોજના ખે ક્ાકનને હતે! પરતુ જતાનખાનાની ખેગમોની સારવા- 

રમાંથી અને ઉમરાવોમાં તે વૈદુ કરતો હતો તેમાથી તેતે ધણા! પૈસા મ-* 
ળતા હતા, આ ઉપરાંત પાદશાડુ આગળ તેની વગસગ વધારે હોવાથી 

ઉમરાવેો પોતાતો રેમ કાઢવા માટે નહિ પશુ તેતુ મત સેપાદત કરવાને 

મારે તેને ઉમદ્લ ભેટા આપતા હતા. આ માણુસ વૈસાને ગણુતે! નહોતા. 
એક હાથે ધુમ કમાતો હતો અને બીન? ઢાથે વાપરતો હતે; આયી તે 
લોકમાં અને ખાસ કરીતે કચનોઓમાં બહુ પ્રિય ચઈ પડયો છતે. ક'ચ- 
નીઝાને તે ખહુ પૈસા ખવરાતતો હતે. આ ન્તતની નાચનારીઓથી રાત્રે 

તેનું ધર ચીકાર ભરાઈ જતું ઘતું; જેમાંતી ધણીક તે! અપ્સરાના જેવી રૂ- 

પાળીઓ અને નાજીક શરીરતે લીધે અદ્ભુત નાચ કરનારીઓ હતી. અ 
પણા દેશના માણસો આવી સ્ત્રીઓ ઉપર મોહી પડે છે, પરતુ તેમની માતા- 

ઝો પ્રીતિને માર્ગ આપવા દેતી નથી. પોતાની છોકરી તેના કમાર સાથે 
શારીરિક નૈરૂજ્ય અને રામ ખોઈ ખેસે તેથી તેએ તેમને એક ક્ષણુ પણ્ 
વીલી મુક્તી નથી. અને માચુક્રાની પ્રાધતાએ અને પયત તથા પાદશાહના 

વાલા વૈઘની નિરતરની આશાઓ કળીભૂત થતી નહોતી પોતાના પ્યારની 

ઝક કચની મેળવવામાં નાસીપાસ થયેલા આ વૈઘને એક વખત ભર્ 
દરબારમાં જડાગીર પાદશાહે ઉમરાવોની સમક્ષ જનાનખાનામાં વૈદુ* 

કરવા માટે તેતે એક ઉત્તમ ભેટ આપવા માડી હતી, પરતુ ક“ચની ઉપર 

આશક્ત થયેલા બરનેરર્ડ જહાંગીર પાદશાહને વિનતિ કરી કે, “ આપ જે 
મોટી બક્ષીસ આપો છો તે ના પાડતા હું આપ નામદારની માછી ચાહીને 
એટલું જ માગુ છું કે, આજે સલામ ભરવાને માટે જે કચનીએ આ- 
વી છે તેમાંની ફલાણી કચની$ આપ નામદાર મતે ભેટમાં આપે., ?' ઓ- 

ખ સભા તેનાં આ વચને સૌભળીને તયા ભેટને પાછી વાળી પોતે એક 

ડર 



૨૧૪ બનિયરતો પવાસ 

કિક્ષિષત હોઈ મુસલમાન ટચનીતી મામણી કરતો હોવાથી હસી ગઈ, ૫* 
રુ જહાગીર પાદશાહે ધર્યની દરાર ન રાખતાં ખડખડાટ 6મી પડી 
તે કતી તેતે આપવાનો છુકમ કવી “એ કચતીતે આ વૈધ જને 
ખસે બેસાશે એટતે તે એતે લઇને ચાલ્યા જપે,” પદમાહે કશુ તેમશ 
કરવામાં આવ્યુ બર દરમાર વચ્ચે પેથી નાજુક કચનીને બરતાર્ડતે ખને 

મેસાડવામાં આવી અને તે આ ઈતામ લઇતે ખુશ થતો થતો] કચનીને 
૬ચઇ પોતાતે ઘેર ચાલ્યો ગયે! 

માઠમારી* 
હિંદુસ્તાનના પાદરાહોતી એોજમઝાતા દિવસે! ચરપત્ા ત જણાપતી 

એવી ગમતથી પુરા ધાય છે એને સામારી કરીતે કહે છે, એટલે કે મા 

ણીને લડાવે છેતે ખે દાયીઓતી લડાઈ કરાવે છે સધળા લોકની સમક્ષ 
આ જતાવરેની સાઠમારી નદીના રેતીવાળા ક્તિરા ઉપર થાય છે પાદ 

શાહ, જતાનખાનાની બેગમો અતે સુખ્ય સુખ્ય ઉમારાવા આ ગમતતે 
રાજ્ય મણેનતા છન્નમાં બે* બે જુવે છે 

નદીન! ક્તારા ઉપર ત્રણુ ચાર જટ ન્નડી અતે પાચ છ ઇુટ ઉંચી 

રૈતીની ભીત જેવી પાળ ખાધવામાં આવે છે અને આ પાળની એક ખા 
જીખએે એડ અતે ખોછ ખાજીએ ખીન્મે એમ ખે મોટા મદ મસ્ત દાધી- 
એઓ વચ્ચે લડાઈ લડાકવામાં આવે છે દરેક હાથી ઉડર ગમે ભજાવત ખેસે 

છે. એક અરુરા લઇને તેના ગડસ્ધળ ઉપર તેને પ્રવતાવવાને માટે બેસે 

છે અને તે પડી ન્નય તે! તેની જગાએ નને ખેમના ત્રાટે ખીશ્તે મદા 

વત હાધીતી પીડ ઉપર ખેમે છે મહાવતે! કા તો લાડતા શશરોથી કા તો 

ધિદ્રારનાં વચનથી અથવા કા તો અકુશ મારીને તેને ખૌજવીને પૅનો 

જાળ આગળ લાવે છે અને સામ સામે આવેલા તે લાથીઓતે પછી 
તેવી જ રીતે લડાવે છે તેઓ સામ સામે એવા નેરથી માથા ભટકાવે છે 
તઘા દતુશળના ઘા કરે છે કે તેએ પની કેવી રીતે જીવી શકે છે તે 

આપલુતે આશ્ચ્વે લાઝે લડાઈમાં તેએ એવા તો. મોટા ચિકાર 
/ કરે છે ક્રે કાનતા પડત દા” નથ લડાઈની અદર વારવાર તેએ શાસ 

લેતરાને મારે ધીર પી ન્તય જે, નળી તેમતે ઉસ્ડેરીને લડાઈમાં ધરત % 
સ્વામા આવે છે વાગ્વાર આમ ફરતાં છેશટ પેવી રેતીની પાળ તત્ન જ- 

ક 
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મીન બરોબર થઈ ન્ય છે. પાળ પાડી નાંખતાં વિજયી હાથી એટલે બધો 

ઉન્મેત્ત,થઈ જાય છે કે તે પોતાના સામાવાળીઆ ઉપર જેશમાં ધશી 

જઈ શઢવતી તેતે ખેચે છે અતે છેવટ શૂંઠતી ચૂડ નાંખી એવી હઠથી 

લડૅ છે કે જતેનારાએ સ્તબ્ધ થઈ જય છે. આ પ્રમાણે સામ સામે 6- 

&માં આવેલા હાથીએ પછી ચક્ર અથવા તેના જેવા ઘાટતી બનાવેલો લાન 

ગતી મસાલથી ૪ છૂદા પાડી શકાય છે. હાથીએ દેવતાથી ઘણું ખીહીએ 

છે, આથી કરીને જ દારૂ ગાળાનો ઉપયોગ થયા પછી લડાઈના કામમાં હા- 

થીએને વાપરવાનો ચાલ એજ યઈ ગયો છે. મોઢા અતે મદ મરત હા- 

થીએ લ'કાથી આવે છે, પરંતુ આગળથી કેળવ્યો ન હોય તેવો હાથી 

લડાઈમાં ઉતારી શકાતો નથી વર્ષીનાં વવી સૂધી જેમના માદા આગળ 

બ'દ્કા રાખીને “ફેઠી હાય તથા જમતા પગ આગળ અને પેટ નીચે દારૂનાં શર 
શુરીઆં કરીતે અમિતે પરિચય ન કરાવ્યો હોય તે હાથી લડાઈમાં કામ આન 
વતો! નથી. 

આ અમીર પ્રાણીઓની સાઠમારીતું પરિણામ ભયકર આવે છે. લ- 
ડનારા હાથીઓ પોત પોતાતા સામાવરાળીઆના મહાવતતે નીચે નાંખી ટેન 
વા મારે યત્તવાન રહે છે અને તેમાં નને ક્રોઈ પણુ હાથી વિજયી થાય 

છે તો તે લડાઈમાં વિજયી થાય છે, પરતુ નીચે પડનાર મહાવત તો બિ- 
ચારા તેને તે « જગ્યા ઉપર સપાટામ'ધ હાયોના પગતળે કરચાઇને ફ્રે'દા 

ઉઠી ન્નય છે. આ સાઠમારી એટલી બધી ભયકર ગણાય છે કે સાઠમારી- 

માં જનાર મહાવત જેમ ખરેખર મરવા સાટે જતો હોય તેમ પોતાનાં 

સ્રી છોકરાની છેલલો સલામ ભરી લે છે. આ ભયકર અતે મરણુના કામ 

ઉપર જતાં તેમને સતે[ષ લેવા ન્ટેવું માત્ર એટલું જ હેય છે કે ને તે 

જીવતો રહે તો તેને પાદશાઇ પસદ થઇતે પગાર વધારી આપે છે તથા 

ગક વૈમાની ભરેલી થેલી તેના હાથોના વિજયમાં ઈનામ આપરો, વળી 
ત્તેએને એટલો પણુ સતોષ હોય છે કે નને તેઆ મરી જરો તો તેમની 

વિધવાએને પાદશાહ પેનશન આપરો તયા તેમના છોકરાઓને તેમની જગે 

ઉપર્ કામે રાખશે. મહાવતને! જવ જેખમમાં રહે છે એટલેયી જ આ 
ભયકર સાદીમારીનો ભય પૂરે; યતો નથી. મત્ત યયેલા સતીઓ કોઈવાર 
માણુસાના ટોળા તરફ ધશી આવે છે સારે કાં તો તેમના પગતળે કે કાં 

૪૯ 
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તો માણુમો! ચ્ચતે ભડકેલા ઘેડડાઓન! તળે પણુ 'મઈ કેઈ લોક કચરાઈ 
જાય છે ખીજ વખતની સાઠમારી જેતા હું મારા ઘોડતા પતાપે અને 
અતે મારા નેકરતી હોશિયારીને લોધે જ બચી ગયો હતે!. 

દિક્ષીની જીમામસજીદ. 

રાહેરતા ખે મે મથાતનુ વર્ણુત કરવુ રહી ગયુ છે, મા? હવે આ 

પણે રાન્ય મહેનમાથી નીકળી તેતા ઉપર નજર કરીએ. આ ખે મકાનો 
વર્ણુન કરવાતે યોગ્ય છે પહેલું મકાન તે ત્હિતીની જામામસજટ છે શ 

હેંગ્ની વગ્ચે એક ઉંચાણુ ભાગ ઉપર તે આવેવી છે ઘષમ એ ઊંચી જ 

ગાતે બરોગર સટ કરીતે તેની આગળ એક મોટો સમાન ચોક પડે એમ 

કરવામાં આવેની છે આ મોટા એક અથવા માડવીમાં શહેરના ચાર મોટા 

રાજમાંગે આવી મળે છે એક માર્ગ જુમા મમજતના મુખ્ય દરવાજા આ 

ગળ, બીન્ન બે તેના બ-ાના દરવાજ સન્્જુખ અતે ચોથો તેની પછીત 

આગળ આવી વિરામ પામે છે માડવી આમળ તણું ૬દરતાક કરના છે 
અતે શ્પ અથવા ૩૦ પગથીયાથી તેના ઉપર જવાય છે જુમા મમજ 

દનો પાછલ્ધો ભાગ જમીનની ઉચાઈ બરોભર મતરણીના પથ્યરાધી સરખે! 
કરી લીધેરો છે, તેથી મસ-દની સોભામાં ધણો વધારો થાય છે મસછી 

દના ત્તપુ દિશા તરફના તણે દગ્વાક આરસપહાણુયી બાધેલા છે અતે 

હ્રાર મોટા ચકચકીત તાગાના પતરાથી મરી લીધેરા છે પડખાતા બે દર 
વાશ્ત કરતા સુખ્ય દગ્વાશ્તે વધારે ભભધતાર છે અને તેના ઉપર આરસપહા 

ણુના મિનારા શરટેતા છે તેથી તો. તેતી શોભામાં ઓર વિશે વધારા થાય 

છે મમજીતતા પાઝત્યા ભાગમાં ત્રણુ આરગના ઘુસટોા છે, તેમાં વચનો 

વધારે ઉચા અને ભભકાદાર છે મસજીટનેઃ અને ધુ મટો વચ્ચેતો ભાગ છા 

પરા વમરતે! જુયા છે, અતે પુષ્કર ગરમો પ*તી હોવાધી આ પમાશે છૂ 
શષખવી એ વધારે અતુકૂન છે આખી જીમા મસછીઠ આરમની ચિતવિ 
ચિત્ર લાટીઓષો ફેરસમદી યુશ્ત કરૅડી છે આપણુ! સિદ્પશાઅન! નિયમ 

પરમાણે આ તરત બધાય નચી. છતા રટે એબ તે કહી રક છુ 2 તે 
પમદ પડે એવી બાધણીનું બાધેગુ છે તેના દક ખડ થયાધટિત જાંધેશા 
અને નેઇએ તેટલા લાંગાં પટોળા અને ઉંચા રાખેલા છે પારીમમાં ને 

આ જીમમમછીત્તા જગુ મકાન ગધાવ્યુ હેય તો મતે ખાતરી છે મે તે 
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બાંધકામ માટે તે સપૂર્ણું વખણાય. ત્રણુ મોઠા ધુમટ અતે ખીજ અનેક 
નાના નાના મિનારાએ શિવાય આખુ મકાન રાતા પથ્થરથો બાંધેલું છે. 
મકાન જેમ રાતા પથ્થરના નમુનાદાર કકડાઓથી ખાંધેલું હોય તેમ રતા- 

સતે લીધે ખહુ જ ભભકાખ'ધ લાગે છે. જે કે રાતા પથ્થરો ઘણુ સારા 

અને પસદ કરેલા પથ્થર છે છર્તા પણુ ઘણે વર્ષે તે ખવાઈ ન્ય છે તથા 
ટ્રીક પડી ન્નય છે. અર્ડીના લોક એમ માને છે કે જે ખાણુમાંથી તે પથ્થર 
કહાડવામાં આવે છે તે ખાણ અનુક્રમે તે પથ્થરોનેગ્રીયી ઉત્પન્ન કરે છે, 

આ વાત જે ખરી હોય તો તેના જેવું બીજું એકે નહિ, પરતુ દરેક વર્વે 

તે ખાણમાં પાણીને જમાવ થાય છે તેને આ પમાણે તેએ માને છે કે 

ક્રેમ, જે હું નકો કહી શકતો નયી. આ જુમા મસજીદ શાહજહાન પાદ- 

શાહે ૧૫૪૪માં બંધાવા માંડી હતી તે શાહજહાનના રાન્યતા અંત સાથે 

એટલે કે ૧૬૫૮માં પુરી થઈ છે. હિંદુસ્તાનમાં તેમજ ખીજે કાઈ પણુ 
ઠેકાણે દિલ્લીની જુમામસજદ જેવું સદર મકાત નથી. 

જુમાને દિવસે એટલે શુકરવારે પાદશાક બંદગી કરવા મ? જીમા 

મસજીદમાં આવે છે. આપણે જેમ રવિવાર પાળીએ છીએ તેમ અત્રે 
શુકરવાર્ પળાય છે, જે માર્ગેથી પાદશાહની સવારી જવાની હોય છે તે 
માર્ગ ઉપર ધુળ ન ઉડે અને તાપ ન લાગે તે માટે પથમ પાણીને! છ- 
ટકાવ કરવામાં આવે છે. બસૈ અથવા ત્રણુસેં બદુકવાળાઓ પાદશાહનતા 

અ'ગરક્ષક તરીકે સાથે રહે છે અને ખીજીુ લસ્કર રાન્ય મહેલથી તે 

મસજીદ સૂધી રસ્તામાં ખેઉ બાજીએ સક સમારી ઉભુ' રહે છે, 
અહોં બંદૂકો નાની છતાં સારી હોય છે પાદચાહતી સવારી આગળ પાંચ 

અથવા છ ઘોડેસવારો લોકતે ટ્ર ખસેડવાને માટે રહે છે. આ લોકે! ૫૬- 

શાથતે તેમના ઘોડાઓની ધુળ ન ઉડૅ તેથી પાદશાહથી ઘણા આગળ રણે 

છે. આ પ્રમાણે બરદાબસ્ત થયા પછી પાદશાહ કોઇવાર સુદર અ'બાડીમાં 

હાથીએ ચડીને અને કોઇવાર સારા પોષાકવાળા આદ માણુસોએ ઉચકેલી 

રાજ્યાસનના ધાટનતી ભભકાદર ઝળાંઝળાં થતી પાલખીમાં ખેશીતે રાજ્ય 

મહેલમાંથી નીકળે છે. ઘે!ડેસ્વાર યઇને અને પાલખીમાં ખેચીને ઉમરાવો 
પાદશાહની સાથે «નય છે તેમાં ધણાક સુતસકૂદારો પણુ સામેલ રહે છે. 
વળી મેં પ્રથમ વશુત્રા છે એવા રૂપાની છડીઓ અતે રાન્યચિન્હોવાળા 

૨૮ 
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માણુમો પણુ પાદશાહની આમળ ચાલે છે પાદ્શાકની આ સવારી યુરો- 

પના રાશ્તઓની અથના મહાન સીતોરની મવારી જેવી તો અવખત નહિ, 
પણુ «ઈ એઇછા રાજ્યકીય ભભકાનાળી નથી હોતી લિલલીતું બીજું મેં 
મકાન તે બેગમમગર્ઠ અથવા કરેવેનથરી છે, તેતા તરફ હવે હુંઆપડું 
ધ્યાત ખેચું' છુ અચીર જૂરી થયેવી લડાધના ઇતિહાસમાં જેને માટે હુ 
વારરાર લખાણુ લખી ગયે! છું તે શાવજહાત પાદરાહરી વડી ચાહનદી 

મેમમ સાહેત્રે આ મકાન ખધાવેધું ઝે માત્ર આ શાદ?ળટદી# નઠિ 

પરતુ વૃદ્ધ પાદશાહના તમામ ઉમરાવોએ પાશાડની કૃપા સપાદન કરવા 

મારે નવા દિલ્વીતે સુરાભિત કરવા માટે નાગા ખરગ્ચા હતા આપણુ 

રાજમેણેવની માફક આ ધશીશાળા પશુ ચોરસ અતે આરડા પાઠડીતે બા- 

ધેની છે, દેર માન એટલેક છે કે આપગે યા મોટા મોઠા ખડ કહાડવામાં 

આવેના છે તારે આ મકાનમાં તગે ઉપર નાની નાની એરડીઓ કછાડેવી 
છે. આ ધમમાળાના દરવાન્ન રાત્રે બધ કગ્વામાં આવે છે તેથી ઇરાન અને 
યુસમેગથી આવતા પૈગાદાર વેપારીઓ પણ ને ટાઈ ઓરડી ખાથી હોય 

તો તેમાં ઉતરે છે તેર સા પોતાના માવ સાથે સહી સવામત ગ્હી શકે 
છે પારીસમા જો આવી દશ વિગ ધર્મરાતએઃ હોય તો હાવ જેમ મુસા 

કૂરેતે વિટ મણા પડે છે તેમ પડે નહે અતે તેઓને સુગમતા થાય મુ 
સાકરને તેમતે જેઈતી ગગનડવાગી જગા મગશી નમાવે લા મધી તેઓ 

આવી ન્નતની ધર્મશાળામાં રહી રટ પરદેશથી આવતા મુસાક્રોના મા- 

લની એક વખાર રૂપ આવી ધર્મશાળાઓ થઈ પડે છે 

વસ્તી, 

મતે લાગે છે કે દિદિલીમ। કેટતી વસ્તી હશે એવો પણુ તમતે સ 
હુંજ પશ્ર ઉતપત્ત થશે અને એમ ધારીને પારીસ, ગાથે સગ્ખાવતા દિ”તીમાં 

જઠવી વસ્તી અતે નમરતો વિસ્તાર કેટલો છે તે પશુ ડુ અતેજ લખનુ 
ઉચિત ધાર્ છુ મજ્લાપર મજલાવાળા મકાનોને લધે પારીસ તગર ઉપર 

નગર ખાખળેગ જેડ છે વણો તે સધળા કાતેર ખાલુસેઈ ઝસપુર છે અતે 

રાજમાગૌમાં કામ રાજે જતાં ઔ પુરૂષોની ગાડી વેડાની અતે બીજ 
જે વસ્તીની ધમાવ «વામાં આવે છે તે ખધુ લક્ષમાં લેતા પણુ હુ કહુ 
છુ 8 દિલ્થીમાં પણુ પારીસના નેટલીં વસ્તી હશે. હિદ્સ્તાતના રાજ્ય 
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નગરના વિસ્તારના સકધમાં તો હુ એમજ કદુ છુ કે તે વણું મોટુ છે. 

શહેરમાં અસખ્ય દુકાનો છે, તે ઉપરાત હમેશા પાદશાહની તહેનાતમા 

રહેતારૂ પાનીસ હજાર માણુસનુ લશ ર છે હિદુસ્તાનના સૈનિઠ્ઠા વાંઠા નથી, 

તેઓ સધના બૈરી છોકરા અતે દાય દાસીઓવાના છે, અતે તેએ પણુ 

પોતાના ધણીથી જુદા ઘરમાં રહે છે દિ”નીમાં એગું એ* પણુ ધર નથી 

જુ જેમાં વરતી ત હોય અને તે બૈરા ઢોમ્ગથી ઉમરાતું પણુ ન હોય 

સવારે સાજે મોઠા વિસ્તારવાળા રસ્તા છતા પણુ લોક એટલા જેવામા 

આવે છે કે તેમા થધ્તે ગાડી હાફી જની હોય તો! વણ” તિષમ લાગે 
આખુ શહેર માણુસથી તરવરી ન્તય છે વારે વસ્તી વિષે વિચાર આવે 

છે અતે ને આ બધુ ધ્યાનમાં લછ ટ્િર્તી અતે પારીમતી વરતી સ 
ગધી ગણુતા કવા «ઇએ તો મને નાગે છે કે ઢિત્તીમાં પારીસના કરતા 
*ઈ એષી વમ્તી તો નહિ જ રોય હવે ઉ ૮ળા લોકતા વિષે પુછો તો દિ 

હ્લીમાં તેએ 4ણ 7 થોડા હશે ઉણુ પારીષમાં જડારે દશ માણુસ 
માથી ૭-૮ માણુગે! મારા તભકાદાર પોશાકવાળા અતે પોતે ગૃગ્સ્થ છે એવો 

રૃખાવ કરનારા જોવામાં આવે છે યાઝે હિ તીમાં શ માશુમે મારા જૃહમ્થ 
જેતા માત્ર ત્રણુ કે અર માણુમજ ત્તેવામાં આવે છે મારા તેક કઇક 
સભ્ય અતે ઉજળો પે!1%* પહેરે છે આમ થનાતું [રણુ મત્ર એટલુ જ 

છે ક સેનિક દૈસાડર્માથી ગણા ગરીમ અતે ટુ ખીઆશસ લોકોને દિદતીમાં 

“ખેંચી લાવે ઝે માત્ર મેતા ઘેનાજ લોક જવામાં આવે છે એમ નથી, મતે 
ઘણીવાર રસ્તામા સારા પોથાકવાળા ચાકર નકરેોવાળા અને અભ્ય ગૃહ 

સ્થો પણુ મળે છે જ્યારે પડશાહના કિ ના આગળ રેન રવાને મારે 
સુનસક્દારા અતે ઉમરાવો! જતા હેય છે અથવા ન્યારે તેએ આમેખા 

સના દરગારમાં જતા હાય છે યારે શડેમ્માં મા.વી આગળતે દેખાવ 

ધ”1જ રશીઆમણો થઈ રહે છે ચારે તગ્ક્થી અવી ઝુનસક્દાસ માડ 

વીમા હા-૮ર થાય છે તેઓ ચચ ઘે!ડા ઉપર નેડેના હેય છે અને 
ખે આગળ અને ખે પાછળ દત્કુરીઓ તેમના માગ માટે તોકતે દૂર ક 
રતા હોય છે ઉમગવો અને રાજ્નએ કોઈ ઘોડા ઉપર બેશીને તો કોઈ 
મોયા મતમજ ઉપર બેતીને વળી કોઈ સુમધીતાર પાનના ખીડા ચા 
વતા પાતખીમા બેમીને માડવોમા આ4તા જતા નેવામાં આવે છે દરેક 
પાલખીની પડખે એદ ચાકર રૂપાની પીશ્ટાની કાતીને ચાતે છે અતે ખીન્ત 
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બે ચાકરા પોતાના સખીઆ રોઠતે પખો નાખતા હોય છે ત્રીજે મયૂરપીં 

છની ચમરીથી માખો ઉરાડે છે અતે ત્રણુચાર માણુમો આગળ ટૈડૅ છે 
અને કેટનાક હોશીઆર ઘોડેશ્વારે! તેમતીપાછળ ચાને છે 

હ્લિની આશપામને। પદેશ ધણોઈજ પ્રળકુપ છે અદી અનાજ, 
સેતડી ગળી, ચોખા બા“૪રી અને તરણુ ચાર ન્નતના કઠોળ વગરે ધાન્ય 
પેદા થાયઝે તોત્રતા મુખ્ય ખોગકમાં આવતુ આ અનાજ પુષ્કળ પાકેટે 

દ્હિથી આગ્રે જવાના રમ્તાપર્ છ માઈલિને અતરે એક મોડું મકાન છે 
તેતે મુમતમાનો કોહી ઈ-ડૂત બુ-દીત, નારે કૃત કરીતે કહેછે આ 
મકાન ઘણુ પુરાતન છે અતે તે એક હિંદુનું મૂર્તિ દેડાયત હોય એમ 

લાગે છે તેમા એક સશિતા લેખકે તે હ લ [ઉંદુઓતી બોાનાતી ભાષાથી કોઈ 

ખીજ ભા4મા લખેતે! ટે અને તેને વાચનાર કા મળતો! નથી 

* દિધ્લીની ખીજી દિશા તરફ પાચ છ માઈલેને છેટે એક ગામડી પ1« 
શા મહેનત કરીતે ધણુજ ભભકાગધ મકત છે, પરતુ આપણા દેશના 

શશ્નએ।ના સેન્ટ જમિયત અથવા વરસેઈવીગના જેવુ તે નથી ફુ તમને 
ખાતરી આપીતે કડુંછુ ક યાના જેવી સુન્દર #મરાએ ત્કિની પાસે 
મહી તથી અયવા સે ટકતાઉડ, સેન્ટીનીમિડોન, લિયેત્રર શસેય અથવા 
તે! ગામડાના માણુસોતી વાડિઓ નને વછદ! જેવાં વિઠારમથતો કે 

ખાગો આ દેરાના %ઠમ્ય ઉમ [વ વા રાશ્નના નયો આવું કારણુ માત્ર 
એટલુ જ છે ક અત્રેતા માણુસાતે પોતાની જમીન હોતી નયો લણી 

અને આમા ત્રચ્ચે પચાસ ગાઠ લીગતે। અતર છે, પરતુ દાન્સની માકક આ 
ટ્લા લામા માર્ગ વગ્સે મુમાકરતે ઉતરવા જેવુ ખેક્ઠે નમર નયી આખો 

રસ્તો ક્ઢાળા ભરેલો અતે મથુરા મિવાય ઈસ્ટ જેવા જેગુ આવે એવો 

નથૌ મથુરામાં જુના હિંદુ દેવગા ઘણા છે મથુરાંતાં કેટલાંક ટેવાવપો ઘણા 

સુન્દર છે આમાથી દિધી સૂડીતેઃ રસ્તો જહાંગીર પાદ્શાહે બધાનેને છે 
સડકની ખને બાજુએ ઝાડ રોષાવેલા છે અતે ગાઉ માકતે અતરે કૂવા અતે 

ઉતારા બધાવેલાટે 
થિવું વર્ણુત ખાપ્યુ તેનુ # આપબેહડુત મકાતેદ વડેરેને મળતું 

આપ્યું વણુન નળી લેગુ અકબરે આમા વમાવી તેતે અનરાખાદ 
નામ ગાપ્યું હતું તૈના વખત પછી આમા હિદુસ્તાતના પાદશાટેની તિય 
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મમરી થઈ પડેલું છે. તે દ્લ્ીના *ેટયુંજ વિસ્તારવાળુ, કે'્ટ કિક્લા અતે 

ઘરબાર્ની સરખી બાધણીનું અને રાજન, ઉમરાવે। વગરેના વાસપી ભરપુર છે. 

આમ્રામાં ખાનગી વસ્તી વધારે છે અને તે એક વેપાનનું સ્થાન છે. આ- 

ગ્રામાં 'શુ બે મોણટાં મકાતે! લક્ષ ૬૪ ન્નેવા જેવાં છે પરતું તે મોળ” નગરે 

ના જેવાં ભભકદાર નયી તેમની આગળ કોટ નથી. દિલ્લીતે જેમ-મેોટા 

રસ્તા કોટ બજ્તરે વગરેની યથાથ રચનાથી સુરો!ભિત બનાવેલું છે તેમ 
આગ્રામાં નથી. ચાર પાચ મોટા રસ્તા ઘણાજ લાંબા છે અતે તેના ઉપર 

આવેલાં મકાતો પણુ સારા છે બીજ રસ્તાઓ ડુંકા સાંકડા અને વાંકા 

ચકા ખૂણા ખાચરા પડતા છે જ્યારે પાદશાહ આગ્રામાં હોયછે યારે આ 

સાંકડા રસ્તાને લીધે ધણી ગુચવણુ થાયછે. દિલ્લી અને આગ્રા વચ્ચે કેવી & 
જાતને પૂરક છે તે મે મારી ધારણા પમાણે ઠીક બતાવ્યો છે. વિચાર્ર 
કરીતે ધન સમૃપ્ધિની દદિએ જેઈએ તો આગ્રા એક ગામડી નમર નેવું 
લાગેછે અગ્રાનો દેખાવ વનસ્પતિવાળા છે, કારણુ કે રા#્તઓ, ઉમરાવો 
અતે વેપારી ઝૃહસ્થનાં ધરની આસપાસ મેટા મોટા કાડના બાગ બનાવેલા 

છે દરેક ઘર્ કઈક ઝાડની ધટામાં આવેલું જેવામાં આવે છે શહેગ્ના 

મખ્ય ભાગમાં વેપારી વાણીઆઓનાં પથ્યરના ઘર આવેલા છે આ ઘરે જી" 
ના કિલ્લાનાં ઝાડેની વગ્ચમાં આવી રહેલા હોઉ તેવે! દેખાવ આપેઝે. આવી 

વનસ્પતિ પૂણુ સૂક્િએ આ દેશમાં તાપ તડકાથી બળેલા માણુમોને અગ 

દ્જુત વિશ્માંતિ આપે છે. 

દુનિયાં ઉપર કોઈ પણુ ઠેકાણે ન મળી શકે એવી સૃદિલીલા તમને 

પોન્ટનૈકૂમાંયી મળે એમ છે, માટે તમારે તે! પારીસ છોડી બહાર નીક- 

ળવાની ઈન્છાજ કરવી નહિ, સાં આમળના એક પુલ ઉપર ખેસીતે 
જેશે તો તમારી આસપાસ તમતે ઘણો સેતોઇર દ્દેખાવ, ગાડી ઘોડી 

અને શાણુસોાનાં ટોળે ટોળાં જતરે પડશે ગાત્રિતે વખતે તેજ સ્પા- 
ન8 પર «૪ને જોશો તો! વળી ઘશે!જ સારે! દેખાવ તમારી નજરે પડશે. 
ઉચા” ઉચ્ચા રમ મહેલની ' વાતાયનોમાંથી પ્રદીત્ત તેજવાળા દવાએ! 

તમને? મધરાતે'સુંધી 'નંજરે પડશે. એશિયામાં સ્તિ વિભાવ ન્નેવામાં જ આ. 
વતે! નથી, ષા રાતા આપ બિ પ્રરૂષાને પોતાર્નાં બાળ બચ્થાની સાંથે 

સુખેથી અવે પડોશના ભય વગર દર્તાં'કરતાં દેખમો વળી ચારે તર્દૂ 
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નજર નાંખતાં બધે જ તમે એક ધારા બળતા દીવાઓની હારા જોશે, 
ખાતરી રાખત્તે કે તમે ઉપર કહેલે સ્થાનકેથી જેવો દેખાવ નઈ શકશે! 
તેવો! બીજે કરાઈ ઠેકાણે જતેવાતો તપી. ચીન અને જાપાનમાં હું ગમે નથી 
એટલે તે દેશોમાં હોયતો ભલે તેમાં પણુ પારીસમાં ભંધાતું લીરે નેક મે' 

તો તેને માત્ર કાગળ ઉપર «૪ ન્નેમેકું છે પરંતુ ડાલ પુરૂ થયું રો તે જશો 
એટલે તમે દુનિયાં ઉપરતો ઉત્તમોત્તમ દૈખાવ જમો એમજ જણુન્ને. 

જાન્સ્ટોટિનિ!પલમાં જનાનખાના આગળના વિશાળ સ્ોગાનમાં ઉભા 

રહીતે મે જે સૃદિલીલા નનેઇ છે 'તેવી સૃછિલીલા કે!ઇ સ્થળે નથી માટે 
મે' આપણી ફૃત્રીમલીકા નેવાતે 'આપતે જણાવ્યું છે, આવી ગાબ- 
તોને લક્ષમાં લેતાં હું એમ કહેવાને હિમ્મત ધરૂંછું કે દુનિયાંપરનું કોઈ પણુ 
નગર પારીસની ખરેખરી કરે તેમ નથીં, તેમન કોન્સ્મેનટીનોપલની શે!* 

ભા પણુ કુદરતી અતે મતોદર છે. દિહ્વી અને આમ્રા સુદર શેહેરો છે પરંતુ તે 
, વૂરાપતાં રાન્યનગરેોની તુલના કરે તેમ તથીજ. 

ધ સ્રાગલશાજ્યમાં પાદરીએ! 
'“આમામાં જેલ્યુટ પાદદીઓતું એક દેવાલય છે તેમજ એક નાની નિશા- 

ળ છે; જેમાં વટલી ગયેલાઓતાં પચીસ ત્રીસ છોકરાંને આપણા! ધર્મતે। બોધ 
આપવામાં આવેછે, અકબર પાદશાદતે જુદા જુદા ધર્મીનાં તત્વ ન્નણુવાની 

ઈચ્છા થઈ લારે હિદ્સ્તાનમાં પૂર્ણુ બળ પર આવેલા પેર્ડુંગીઝાએ, ધર્મી- 

ધ્યજ્વોની સભામાં પોતાના ધર્મ સરને પણુ મોકલો “તે, અકબર કિશ્નિ- 

યન ધર્મવું તત્ત જણુતાં ઘણોજ પ્રસત્ર થયેદ દતે! તપા તેમતે વર્ષાસન 

બાંધી આપ્યા ઉપરાંત આમા અતે લાહોરમાં પોતાનાં દેવળ બાંધવાની પર્- 
વાનગી આપી દતી. અકબરના કરતાં પણુ તેના પુત્ર જાગીર ખ્રોસ્તી 

પાદરીઓને વધારે આશ્રય આપ્યો હતે; પરતું હાલના પાદશાહતા પિતા 

શાદજહાતે તેમને ઘણું વિતાડયું હતું. તે પાદશાહે તેમનાં વર્ષાસન લઈ 

લીધાં એટલું જ નહિ, પણુ તેમનું એક દેવળ જેના ઉપર આખા શહેરમાં 

સભળાય તૈવૈ ધર હર્તેઃ વૈતે ખત કર્યું હતું. જઠાર્ગોરશાહના બળ ોઃ 
પાદરી સાહેબે પોતાના ધમ પ્રચારને માટે સારા ઝમ લીધો હતો. એ પા- 
દૃશાહને કુસનતા કલમા ઉપર્ તિરસ્કાર હતે! છતાં તે આપણા લોકના 

ધના નિયમ ધારાતે વધારે વખાણુતો હતેદ. તેતર ખે સતિજ્ગને તૈય 
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ખોસ્તી ધર્મ અ'ગીકાર કરવાની રત આપી હતી, વળી જનાનતખાનામાં 

ઉછરેલા અને સુન્નત કરાવેલા મિર જઝુલકરીમતે પણુ તેશે ખોરતી ધ 

શ લેવા દીધો હતો. આતું બહાનું એમ બતાવવામાં આવતું હતું કે, મિ- 
રન્્નતની મા એક ગૃહસ્થ આર્મિનીઅત ખ્રીસ્તીની દિકરી હતી અને તેથી 
મૌરકાતે તે ધરી સ્વીકારવા દીધો છતે. 

જેસ્યુદ પાદરીએ કહે છે કે જહાગીર ખ્ીગ્તી ધમે તરક એકલે 

ખધે। વળેલો હતે કે એકવાર તેણે તેનો આખો દરબાર ખ્રોશ્તી રિવાજ 

પ્રમાણે કરી નાંખવાની હિમ્મત ભરી જામસ કરી હતી, પોષાક તૈયાર 

કરવામાં આવ્યા હતા અને એકવાર તે પોષાક પહેરી તેણે પોતાના એક 

મોટા ઉમરાવને ખોલાવી નડ રિવાજતે માટે તેનો કેવો મત છે તે જણુવા 
માગ્યું હતું ઉમરાવે એવો વિરૂદ્ઠ મત આપ્યો કે જેથી જહાંગીરે તે વિચાર 
માડી વાળ્યો એટલુ જ નહિ પણુ બધી વાત મસ્કરીમાં કાઢી નાંખી” 

પાદરીએ તે! વળી એટલા સુધી કહે છે કે જ્યારે તે મરવા પડયો 

લારે તેતે એક ક્રિશ્ચિયન તરીકે મરવુ હતું, તેણે પવિત્ર પદરીઓને ખોલા- 

વવા માટે માણુસો સુદ્ધા મોકલ્યાં હતાં, પરતુ તે માણુસે। પાદરીઓની પાસે 

ગર્યાં નહાતાં બીન્ન કેટલાક એમ કહે છે કે જહાગીર નેવી રીતે તેતી 
૪૬ગીમાં વર્ભો હતો! તેવી ન રીતે મરણુ પામ્યો હતો, અથાત્ તે કાઈ 

ધમમાં રહેલો નહોતો અકબરની માકક તેતે પોતાના નવા ધર્મના પેગ'મર 

થવાની હોસ હતી અને તેમાને તેમા જ તે મરણુ પામ્યો હતો જનાન- 

ખાનામાં નોકરી કરી આવેવા એક ખોજના છોકરા મુસલમાને મતે કહ્યું 
હતું 8, જહાંગીર પાદશાહૅ દારૂની લહેરમાં એકવાર કેટલાક મુધ્યાઆ અતે 

પાદરીઓને પોત પોતાના ધમતું રહસ્ય કહેવાને બોલાવ્યા હતા. પાદરી અને 

મુ્શણાએ વચ્ચે ધણીવાર સુધી ગરમાગરમ વાદવિવારે। ચાલ્યા પછી પાદ* 

શાહે તેમને જણાવ્યું કે, “ હવે તમતે ઘણીવાર થઈ માટે આમ કે તેમ 
એક બાબતના નિશ્રય ઉપર આવવુ જઇએ છીએ, હુ ધારૂં છું કે, અહીંઆં 
એક ખાડા ખોદી તેમાં દેવતા સળગાવો, પછી બાપમિલ લઇને આ પાદરી 

અતે કુરાન લઈને સુહ્યા બેઉ જણુ પ્રન્વલિત અગિમાં કુદી પડે, પછી નર 

અસિમાં જીવતે રહેશો તેના ધમને હું સ્વીકારીર.' પાદરીએ આ પ્રમાણે 

કરવ્રાની હિમ્મત ધરી, પરંતુ મુલ્લા સાહેબના મોતીઆ મરી ગયા, એટલે 
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જહાંગીર પાદશાહે પાદરીતે દેવતામાં ત પડવા દેતાં હિશક્તત આપી અતે 

મુહ્ધાને કકાડી મુકયો. આ વાત જે કે વજત આપવા શેમ નથી, તોપણ 

એટલું તો સય જ છે કે, જહાંગીર પાદશાહના રાજ્યમાં અને દરબારમાં 

જેસ્યુટ પાદરીએ(નું માન સાર હતું તથા વિદ્સ્્તાનર્માં ગોસ્પલના ધર્મનો 
વધારો થવાની સારી આશા જણાતી હતી. પાદશાદના મરણુથી બધી આ- 

શાખ ઉપર પાણી પ્રી વળ્યું અતે જે કે દારાતે પણુ પાદરીએ સાથે 

મૈત્રો હતી, છતાં ખીરતીઓતું માન રહું તહોતું આ મિશનરીએના સ'બધે 
મે" એક પત્ર લખવે। ધારયો ઠતે। પણુ તેમાંતું કઇક અત્રે ૪ લખી દેવાતી આપ 
મને “ત આપરો એવી આશા છે. 

રવળા ન્તતના પાદરીઓ હિદુસ્તાતમાં આવીને પોતાતું કામ સારી 

રીતે કરે છે, તેઆ આપણા ધમનો બોધ ધણીજ હાંસથી કરે છે અતે તેને 
હું ધત્યતાદ આપું છું, કેથોથીક, ચીક, આર્મિનીઅન, અને ન્ેડાખીઝ 

વગરે પાદરીએ? સારા સ્વભાવના અતે દિ'દુસ્તાતમાં આવતા પરદેશી મુ* 

સાફર તયા દુઃખી લોકના આશ્રયરૂપ થઈ પડેશા છે. તેઓ ભશેલા અને 

દા- ચિત્તના છે. તેઓ મત્તિ પૂજકાતા વહેમતું સારી રીતે ખડન કરે 

છે અન આપણા ધે તરક લોક કૃતિને ખેચે છે. કેટલાક પાદરીઓ એવાં 
નકારાં કામ કરે છે ક જે એમની ધમાધિકારીઓની પદવીતે જરાય - 
છાજતાં તથી. લોકમાં ખોસ્તી ધમે માત્ર તરેઠવાર એક ધમની છાયા જેવો 

છે એવો મત ઉત્પન્ન કરતારાએ તેઓજ છે, પરંતુ હું ખાતરીથી કહું છું 

9% તેવા પાદરીએઓતી સ"પ્યા ધણી જાજ છે. સારા ' સારા વિદ્દાન્ પાદ- 
રીઓની આખા દેશમાં “૮૨૨ છે અને ને તેવાઓતાથી આપણા ધર્મ 

રહસ્ય પ્રતિપાદન થતું રહે તો મતે સંપૂર્ણ ખાતરી છે કે આપણે ધઃ 
આગળ વધે દરેક રાક્યની અને ખ્રોસ્તી ધજાની કરજ છે ક તેએ 

પોતાના ધમેપસારતે માટે દુતિર્યાંત સધળા ભાગમાં વિઠ્દાન અને મદવર્તન 
વાળા પારરીએતે મોકલવા અતે તેમને તે તે કૅયળાંમાં'રહેવાને માંટે ક 

કૃવો પડતો ખરચ આપવે, મૂર્તિ પૂજકોનો મને ઘણે( મઠવાસ યવાર્થ 

મારા નણુવાર્મા * આવ્યું છે કૈ તેમનામાં ૯છ 'શણોા યહેમ છે એને 
તેએ ખીલકલ અજ્ઞાન જેવ છે લ્દ્િગરમાં ખૈતસ્તી' પે 'પ્રધાર કરવાની 
આશા રહે છે, પરતું મુસલમાનોમૉ આપણુ? ધમે'જમે” એમ લાગતું નથી; 



દિઘ્ી અને આમા ર્શ્પ 
ક 

જે કે મુસવમાતે ખાતમતતે તથા આપણા પ્રશ્ર ક્રાઇસ્ટતે માન આપે 

છે, છતા તેએ આપણા ધમમાં આવે એવી ૬ત્તિ તેમની જણાતી નથી. 

દશ વર્ષતો લાગ પ્રયત્ત હોય લારેજ માત એકાદ મુમલમાનને પાદરીએ 

આસ્તી કરી રાડ છે ક્રાઇસ્ટતે માન આપવા છતા તેઓ પોતાના પેગબ 

રતે કઈ એઢો માનતા નથી તેઓ તેતે સચ માતે છે નુમતમાન 

લોક ઉય સ્4ભાવના ઠે અને તેમતો ધમ માન ઉમ્ર ભાવના અગ અત્તર 

શસ્રના બળે જ સ્થપાયતો છે તેએ એકજ ગામત ઉપર માન રાખે છે 

અને ઓના વહેમી છે એટલે ન્યાયને અને સદ્વર્તનતે રમ્તે આણવા એ 

નણુ જ કધ્નિ કામ છે છતા પણુ નને આપણા મિશનરીઓનો ઉવોગ 

થાન રહેરો તો તેમતાથી આપણા ધમૈનું («હરય સમકતરો અને ઘણે 

કાળે ફાયદો થશે ચીન અને જપાનમાં આપણા ધમૈની કેવી ગીતે વહ્ધિ 

થાય છે અને જહાગીર પાદશાહે પણુ ખ્ાસ્તી ધર્મને ડુ માન આપ્યુ 
હતુ વગરે બાબત લક્ષમાં લઇને આપણે ઉવત રહેવુ જોઈએ છીએ 
મીશનરીઓએ દેવળની અદર કની રીતે કામ લેગુ તેને માટે ગડુ સાનધાન 

રહેવુ જઇએ છીએ તથા મુમતમાન નેકતું અતુકરણ્ કરડ જેઠએ છીએ, 

કારણુ કે બટ્ગીને વખતે ન્નારે તેએ મસ%૮મા ભેગા મળે છે અતે ધ 

સે વાય” ચાતતી હોય છે યારે અ યો યમાં એક શશ્દ સરખા પણુ ડો 

લતા નથી અને એક ધ્યાન થડ ધમવા1જ સાભને છે તેમની આ એકાચ 
વૃત્તિ અતે ધર્મ પસારક આસ્ષા વગરેતુ અનુકરણુ “રીને જે હિ દુમ્તાનમા 

આવતા પાદરીઓ ચાનરે તે ઘણે માળે તેમતે વિજય મમશે એમા શકા 
નથી * 

૦ પાટરીઓએ તાતા ધર્મને! પ્રસ ર કરવાને મધ્ટે જે જે માર્ગ પૂવ નીધેલા 

જુ અતે હાલ તેઓ લેછે તે સ્તુય છે, પર તુ જ્યા સૂધી આત્રહને યાગ કરવામાં નહિ 
આવે લા સૂધી તેમને ધર્મ પ્રસાર રાજકીય બાબતે(માં આડે! આડી મો।ટી હથલ 
પાથલ કરતા થઈ પડરો પાદરીએતા વર્તતથી ઘણીક વાર લેો!શ્ના મન ઉચા થાયછે 
અને તેમાથી રાજકીય કટ્રેગને «ન્મ મગેછે ચીતમાં ખનિઅરને વિજય જણાયો છે 
પરતુ આપણે વારવાર સાભતા આગા છીએ કે ત્યા પાદરીઓની હર વખત શવો 
કમકમાટ ભરી રીતે કલલ થાયછે શાક્યને ધર્મ સબધી બાખતમાં નોંખવી એ 
આતના ન્યાય વર્તેતથી વિરૂહ્ છં અતે એજ અનનુ૩પ છે હિદુએ મુસલમાને1ની તર- 
વારથી નથી વટહ્યા તે બાધથી વટવરો એ આશ આકારાકુસુમવત છે અને ને વટને 
૨ સ્ત નાચ નર્તના હેપ્ય છે એટને વિજય જૈગુ કઈ તથી એવા પતુ મંત » 

૨ણ 



કક ભનિંતરનો પ્રવામ 
--૦-- ---:-----૦૬ :-.ૂૂ-:---- 

ડચની કોાટીએ!, 

“મામ ડગ તોક્ની 3વ-વેદી છે, તેમાં હમે ॥ ગાર પા માણુમો 
રહે છે ૫? તેમને! વે]? ડીશ ચાગતો હતો તેમ કડા શ્પડા, તાતા 
મોઠા “ગ્મા, નોતા ૩પ ળી તેમે, તોખ ડને! ૨ 1માન, વગરે વસ્તુએ! વે- 

ચતી હતી, અતે ગવી) ખરી થતી ઘણ કરીને બીયાના છે નમા 
થાથી ગે [મની પ૮ છે હા આગળ “ક તેગાો મોન્મમાં રહ છે 
અતે મઊ ખળ વ છે અગાથી માત આ! ત્વિમને રસસે વખતો અતે 

જેનાતપુર 2 નયા ડથ લેકોર્ું સમાન છ ગતે સાથી તેએ કાપડતી ખરીદી 

ક? છે આમા અતે સુગ્ત વચ્ચેના કેઠાથી ગગય॥ આમિનિયત લે!ન સ! 

ષેની *1ધા વધી પડવાથી 9 ગમે તેમ પન્તુ હાર ડચ નેશ્તો વેપા? 

કઈ સરો તા 1919૬ ચાથયતે! છોય એમ લાગતુ નથી માજ લઇતે જતી 

તૈમતી વમૃઝાર શરરાર લૂટાય 2, ગેટતે ગારીઅર અતે બામપોરતે 

રશ્ને ન જતા મોડુ ગક? ખાઈ દેશી રાળએના રાજ્યમાં થ/ તેમને પો 
તાતા માત અમાડાદતે ગ્મ્ને લઈ જતો પડે છે વેપાર ગમે તેવે! અવું 
સેન#ક ચતા છતા પણુ અગ્રેજેની માફક ડચ લેશ આમ્રામાથી પોતાતી 

જેટી ઠાટી નાખે એમ મને ગામનું તથી, કરશુ *ે હજી પણ્ તેઓની પા 
ગે સામ ચાધનત છે બગાળમા, પટના, સરત, અને અમ વાદમાં તેમની 

જાપએ છે, યા ને પ્રોઈ અમતદાર અથવા તે દેશને સુતો તેમના ઉપર 
જીતમ ગુન્નરે તો તેની ફરીયાદ પાદરાહતી આગળ જુ કરતાર તેમના 
લગવાશા મામો હથ્છ પણુ છ્છીના દરગાર છે 

દ્લિના કરતા આપગ્રાની ઉંત્તમના દેખાડનાર બે મમજીટતુ વર્ણુન કમી 
હવે દં આ લેખ મમાપ્ત કરીશ જહાગીર પાત્શાહે આમાતું એક મશાન 
અકભર પાટરાયતા રે! તરીકે બધાવેછુ ઝે અને બીત્તુ મમન શાઠજ 

હાન પાદશાહે પોતાને અત્યત ડિય-એટવી ડિય % જેતી માથે પાદ્સાહે 
છતવતા પિપ્રયામ લડન *ૌ નરોતેર અને મરશે અનુગમમન જેનુ ચામ 
કરવાની હિમ્મત ધરી ઠતી-તે તેતી જગન પસિદ બેગમ તાજમહલ 
પાળ બધાવેયુ છે આપ્રાની પામે મિક્લ્રામાં અકગર પાદશાહની ઘેડ4ર 

આવેલી છે આ ઘોર ઉપરતુ મકાન પાદશાહે પોતે બંધાવા માંડયું ઇતુ, 
અતે જહાંગીર ધુરૂ કરાવ્યુ હતુ આ મકાત વગી ખુદના સ્તુપોના શિલ્પ 



દ્ણિ અતે આમા. ર્શ્છ 

શાસ પ્રમાણે બાંધેલું છે. હિ'દુસ્તાનમાં આ નવી પ્રાટીએ બાંધેલું મકાન 
માત્ર અકબર પાદશાહની સમાધનું જ છે. અકબર પાદશાટની સમાધનું વ- 

ધારે વર્ણુત ન કરતાં આપણુ આગળ ચાલીરું, કારણુ કૈ તેમાં જે વર્ણુનવા 

યોગ્ય છે તે આગળ આવતા તાજમઢાલના વર્ણનમાં આવી જય છે. 

તાજ મહેલ, 

તાજમહેલ આમ્રાની પૂર્વ દિશા ભણી આવેલો છે. શહેરથી પૂર્વ ત- 
૨૬ જતાં સફજ ઊંચી અતે પથ્થરની લાદીએ નાખેલી એક દિશા ત્તરમકૂ 

મોઘા અને ઉચા કોટવાળી પયદ્ેણી આવે છે. આની અંદર પારીસતા 
શેયલ પોસ કરતાં પણ્ મોટી વાડી છે, એ ઝોટાકોટ અરધો રસ્તો કા- 
પતાં જમણા હાથ ઉપર એક મોરો દરવાજે આવે છે. કેરૅવાનસેરાઈમાં 

જવાતે માટે તે સુખ્ય દરવાજે છે આ રરવાન્નની સામે એવે! જ સુંદર્ 
એક ખીજે દરવાજે છે તેમાં થઇને વાઠિકામાં જવાય છે. વાઠિકાની આ- 
ગળ ઉચાણુથી બાંધેલું એક ધુમદદાર મકાન છે અને તે રાતા આરમ પ- 
હાણુ જેવા પથ્થરોથી બાંધેલું છે આર્મ ઘણા કહ્ણિ હેય એમ જ- 

ણાતું નથી આ મકાનનો આગળના ભાગ ઘણે(ન ભભકાદાર અને વિસ્તા- 

રિત છે. તે ઉચુ” પણુ થે!ડું નથી ફ્રાન્સના શિલ્પશાસ્ત પ્રમાણે આ મકાનની 

ખાંધણી બાધેલી નથી છતાં પણુ ઘણી રમણીય છે. આ મકાન કે જેના 

વિષે હું લખું છું તે કાઈ અદ્ભુત રીતે બાધેલું છે. આખા મકાનની બાં- 

ધણી મનતે રજત કરે અને આંખને આનદ પમાડે તેવી છે, એટલે આવી 

ન્નતની બાંધણીના એકાદ મકાનની આપણા શિલ્પ શાસ્ત્રના પુસ્તકમાં ર- 

ચના થઈ હોય તો તે સારી લાગે અતે યોગ્ય ગણાય. આરકાં પર આરર્કા 
અને'છળા' પર્ ૭૬4 કાઢેલાં છે અને તે એકજ તરેહુથી નહિ પણુ હન્ત- 

ર રીતે ભિન્ન ભિન્ન કારીગરીથી રચિત છે. મકાન ઘણુંજ મનોહર અતે 
સારી રીતે સ'ભાળથી બાંધેલું છે. આંખને ન ગમે તેવું એમાં કઇક 
નથી. જે ભાગને જેઇએ છીએ યલાંજ આંખ સ્થિર યઈ ચૉંટી રહે 
છે અને મન તેને ન્નેતાં જરાય કઢાળતું નથો. છેલ વેલે જ્યારે હું તાજ 

મહેલ નનેવા ગયો .સારે એક પ્રેન્ચ વેપારી મારી સાથે હતે અને તે પણુ 

આ તાજમહેલની આંધણીની છટાથી અને રમણીયતાથી પ્રસન્ન 'થયોઃહતે।. 
('દુસ્તાનમાં «રહેલો છું (એટલે મતે તાજ પ્મહેલ સારે લાગતો હરો) એમ 
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ભણી હું તેનાં વખાણુ કરતા ખમચાતે હતો, પરતુ ન્યારે કાન્મથી 

આવેતા સાથીએ જણાવ્યુ કે “ તેણે યુરોપમાં આયુ સુ દ? અને દૃઢ મશાન 

જેયુ જ નથી,? સારે હું મારા વિચાર સય છે એમ ધારી સતોધ 
પામ્યો હતે 

મોટા દરવાનનમાં યઇને આગળ ચાનતાં વાઠિકાને મે સરખા ભાગમા 

વહેચી નાખતી એક સુઢર શ્રણી ગાવે છે આરા ના॥ માર્ગ તો વણા 

છે પમ્રથીઆ ઉપર મતે ચ તા ગેક ૯-૫૦ કોઠ ઉંચે] ચોતરે આવેછે 

તૈતા ઉપર ચડીને નેતા ચારે તરક ઉંચ્ચે ધઃન અને અટારિઓતી હારો 

નજરે પડે છે અને એઓદનતાની મયારીએ મથન બે મોઠા સિનખાનતામાં 

વહેચાયલુ નેવાય છે મધ્યારતી મધાતતી આમગપાસની તારવૈવી 

માડવી અયવા ઓઇતો છ ગાડીઓ માયે ચાતે એટલો પહો 

ળા છે આખી માડવી સુતર સમચોારસ લાદીથી બાધેની છે 

અતે તેની ચારે બાજીએ હૈયારખી બાધી લીધેની છે ઠેક ટેકાણે કૂતારા ગો 

ઠૅવેલા છે, પચીમ અથવા ત્રોમ પગ્રધીયા ચક્ચા ષછી આ દ્રમમદીને। ટે 

“માવ પાછુ વાળીતે જેતા ઘણે! જ તયનાભિરામ લાગે છે પાછળનો દેખાવ 
શ્રામળના જેવો નથી, તોપણુ રમણીય છે વાટિકતા ઉપર પડતી ઉંચી 
અગાશીઓની હાર પાસે પાસે મૂકેના મ્તભ ઉપર *હા?તી છે ચોમાસામાં 
આ વિશાળ માડવીમા અઃવાદીયામા ત્રણુ વાર ગરીમ લે।કતે શાહજહાને 

સ્થાપેવા સદાવર્ત ખાતામાથી અનાજ આપવામાં આવે છે આગળ ચાલર્તા 

એક મોટો ધુમદટ નજરે પડે છે અતે તેતી બતે ખાજાસ્રે મોટાં મોઠા 

જૃદ્લો અતે પુષ્પઝાડથી નમી પડેલા વનસ્પતિ પૂર્ણું ઉવાન અને ધટાયુકત 
થઈ રહેતા ઉપવન માર્ગી જણાય છે ધુમટની તરક આગળ વધતાં આ 

વિશાળ માંડવીની અણી ઉપર રાતા આરસપહાણુથી બાધેતો એક 

દક્ષિણુ ભણી અને ખીજ્તે ઉત્તર ભણી એવા મે છુમટદાર ઓરડા માણુમ 

પડે છે આતો ઉપલ્યો ભામ અમાશીની '!૬ક એક ખીજની માથે યુકતી 
અધ ઘટતી, બદી, જીડેરે છે શેત, ૬૦૬૨ ત૮#, ટ ઉપ: 

નમાં થઇને મોળ અગાશીમાં ફરતા હોઇએ એચ જણાય જે આં 
આરડાઓતી જમોનધગતીચા જેવા ચિત્ર વિચિત્ર ખૂણાતર પથ્થરથી સ 
શેભિત#કરની છેધ્અને તેની પેડીપાર ઉષ્ર પાડી છૂપી «ગ્યા અથવા 
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ચોક રાખેલો છે આની અદર ખે કગરે ખાંધેલી છે કે નરને માટે હું નીચે 
પ્રમાણે વર્ણુન આખુ છુ 

પારીસના વાલ ડીગ્રેસના જેવુ જ આ કગરતુ મકાન છે, પરતુ તેના 

કરતા વધારે વિસ્તાર અને સૌર્દ્દવાળુ છે કબરની આસપાસ ધવન આર 
સતી કારીગીરી કરેલી છે આ કખબરતે ચાર આરકા ઉપર ખાધેતી છે તે 

માના ત્રણુ ખુલ્યા છે અને એક દિવાલને લીધે બધ થઈ ગયેલુ છે અદર 

મહારાણી તાજમહેલના પ્રુશ્ય અર્થે હમેશા રાખેતા એક મુહ્મા કુરાન વાચ્યા 

કરે છે ધવલ આર્મપહાણુ ઉપર કાળા આરસની કેતરણીથી બેસાડેલા 

અક્ષરો, ધણા જ સારે દેખાવ આપે છે એક પણુ ભાગ આમા એવો 

માતૂમ પડતે। નથી કે *ે નેનારનું ધ્ધાત ન ખેચે ઉપરથી તે નીચે સુધી 
સર્વત્ર આરસતુ કામ કરૅલુ છે અને તે એવી સરસ કારીગીરીથી કે નેનાર 
તેમા લીન ચહ જય કગરના પાર્શ્વ ભાગા નાના પ્રકારના કિમતી પથ્થરથી 
જડી લીધેલા છે અને તે વળી એવી કારીગીરીથી કે આખને તે ન્નેતા 
વધારે તે વધારે આનદ ઉત્પત્ત થાય કખરની અદર એક નાતી કબર 

કરેલી છે અને તેમા મહારાણી તાજમહાલની ઘોર છે આ કમરવર્ષ દહા 

ડામા માત્ર એકજ વાર ધણી ક્રિયાની સાથે ઉધાડવામાં આવે છે અપવિત્ર 

થવાના ભયે તેમા કે પણુ કિશ્રિયનને દાખલ કરવામાં આવતે નથી એ 

ટલે અદરને ભાગ ને કે મૈ મારી નજરે જયો નથી પરતુ હુ કહી શકુ 
છી કે, તે ધણા જ ઉમદા અને મનોહર હોઈ હિરા માણેક વગરે કિમ્મતી 
પય્મરોથી જડી લીધેનો હશે જ 

આ ઉંચી અમાશી ઉપરથી કેવો! દેખાવ નજરે પડે છે તે જ હવે 

માત્ર તમને કહેવાતુ છે અગાશી ઉપરથી જ્યારે આપણે ચારે દિશા તરક 

નજર નાખીએ છીએ સારે નીચે જીત ઝાડ અને મોઠા ઝાડથી ભરેની વા 
દિકા એક તરક જમના નદી, આગ્રા નગર અને નદીના કિનારા ઉપર્ 

ખાધેના ઉમરાલોનાં મકાનો નજરે પડે છે જ્યારે હુ તમને કડીશ કે આવી 
રચતા અને કરસબદી સનગત્ર કરેલી છે યારે # આપને વિચાર આવશે 

કે તાતમહેન એ એક કેવુ અદ્ભુત મકાન છે હુ કગુત કર્ છુ કે હિદુ 

સ્તાનમા રહેવાથી મારામા હિદુસ્તાનના દેખાવ પ્રાધાન્ય પામી ગયા ઉશે, 

પરતુ હુ એટકયુ તો નિડર થઇને કહીશ જ કે, તાજમહેન દુનિમાંની અ 
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જાયબીઓએ માતુ એફ મથન છે અને તે ઝતા ષય્યમ્તા ઢમરા જેવા 
પિરામિડેથી વધારે સુ ૨ અને જેવા જેગ ઝે પિગમિડ ગૈ એધ્વાર નયા 
ઘતા, પષ્યુ તેથી ૮ તોષ પાસ્મો નરેતો, શરું કે તેમા જે જોવાતું છે 
તે માન એપ્લુ જ છે કે પથ્ય્રપર પથ્ધુ? ગોઠવીતે એક મેરા ઘાટ્યદમ 
વમરનો પથ્ધગ્તો ઢમવો કરવો દોય તેવા છે, અતે તેના અદરના ભાગ મા 

નવ «તની યુક્તિ અતે માતવ રોતે જરાય માત્મધરર નથી, અધોત્ માત્ર 

મરેતનના કમથી બનેતા છોનગાને લીધે પિરામિડ આશ્ચય ઉત્પન્ન કરે છે, 
નયા? તાજમરેત ચેતા, અતે માતંગ શ4 શરીગીરીધી જેતારને અચગા 

મા નાખી રૈ છે 

મૃર્તિપુ“ક હંદએ, 

ચર્યત્રહણ* 
મ જે મે અર્ય થુ જોયા છે તે 5 કદી ભૂતગાતો નથી ૧૬૫૪ 

ભશા એક અશ્રડગુ મે કરાન્મમ। જેયુ ઠળ અને બીઝુ ૧૬૬૧માં રીમા 

જેય 9 પતા ગરનણ વખતે આપણા દૈત્ચ રે 1તી જે તારતીમે એઈ 
હતી તે છુ વિયરતાર નથી ફ્રેન્ચ તોર મડણથી ઘણા” ભય પામે ઝે 2 

હતાક પોતાના ગચાવ માટે સારી તતમ્પતિ તાવે છે શ્ઠનાક 4 મા વેરી 

જય કે “મને *ઢવાક તોયરામાં કિવા એશ ઓર 1માં પેરી તેમાં «૮ર 
પણુ અજનાછીુ આવતા દેતા નથી ટતાક #ન્ચો ચરગી શરવાતે દેવળમાં 
જાય છે, મેદનાક એવો બય રાખે છે કે દવે દુનિયાતો અ” આવી ક્ષા છે 
આવા વછેમોને તીડે આપણા લામા અતેક ગત્તના હામ્યામ્પ કામ કરે છે 

ગેમ ડી અને રોગ વત નવા વિજ્;ાત અને ખીન્ન ધણા ટોશિયાઃ ખગોગ 

શાસ્તરિરના લખાલે “ણવા છનઇ પણુ ફન્ચ તેક આ પ્રમણે ગઠયુના 

વખતમા પોતાતુ અસ્!ન દેખાડે છે કેન્ચ લેશ્તા અતાનનો ચિતાર ત્તેયા 
પઝી બીજી સય મથડણુ ૧૬૬૬માં સ્તિમાં ચે નનેયુ, જેનો ચિતાર તે! વળા 

મારા મતમાં એવે પડી ગયો ઝે ક જે _ જ માન્તરે પણુ ભૂડીત નહિ 
હિદુએઓનો વડેમ ન્તૂદી શતને। છે 

થ્રહણુ વખને હુ મારી અગાશીમાં જઇતે બેઠો ડતો. માર્ ધ* જ 
મના નદી ઉપર હતુ અતે અમાશીમાંધી નદીતે। રેખાવ સાવ ખુન્લે દેખાતો 
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હતે નદીના ખસે કિનારા ત્રણુ માઇલ જેટલા ઘેરાવમાં લોકથી ભરાઈ 

ગયા હતા કેટવાક લેક કમર મસીના પાણીમાં જઇને ઉભા રહેલા હતા. 

સવે ગ્રહણુ સ્પરીની વાટ જેતા આકાશ સાસુ જેઈ રહેના દેખાતા હતા, 

કારણુ કે જેગુ ગ્રહણુ લાગે કે તરતજ તેએ સનાન કરી કઈ વિધિ કરવાના 

વિચારમાં હતા નાના છોકરા અતે છોકરીઓ તે। તદન નાગા હતાં મોટા 

માણુમોએ તેમની કમ્મર ઉપર નાતુ કપડુ માત્ર વિટાળેલુ હતુ અતે પર 

ભની મોળી સ્રોએ અને છોકરીઓ પણુ માત્ર એક વસ્ત્ર ભેર થતી મોટા 

માણમા, ગૃહરથો, રાજાઓ, શરાક્રે, રોેદીઆઓ અને બીન ધનાઢય લોકે 

પોતાના કુટુમ્મની સાથે નદીને સામે પાર ગયા હતા અને પાણીમા કતાતો 

ખધાવી તેમની સ્્રીઓની સાથે એત્ત્લમાં રહી તેએ ગ્રહણુ સ્નાન ટરવાને 

તપર્ થઈ ગ્હેવા હતા જેવો ગ્રડણુતે। સ્પર્શી થયો કે તરતજ એ મૂર્તિપૂજ 

શ્રાએ એક મોળી ખૂમ પાડી ઝમોઝમ પાણીમાં ડુગયકીએ મારવા માડી, 

અને પછી આકાશ મામુ મુખ રાખી એમના એમ નદીમા ઉભા રલ 

તેએ વારવાર ચર્યૈને અવ આપતા હતા તથા નમસ્કાર કરતા માથું નમા- 

વતા અને હાથને બી-4 અગોને અર ડી ન્યાસ કરતા કઇક મત્ર અથવા 

પ્રાથતા જેતુ બડગડતા ષતા આ વહેમી લોકે જ્યા ગધી ગ્રહણુ પુરૂ થયું 

થા સવી એ" પરમાણુ અગના અભિનય કરતા, ધણામ, પ્રાથના, મત્ર 

સાધના અને બીન્ન ગણક હામાસ્પદ વતન કરતા ઉડાડા પુનાડા પાણીમાં 

ઉભા ર્યા હતા ત્રવણુ કુથ્તા તેઓએ ઊંડા પાણીમા રૂપાના મિવચ્ય 

નાના માડયા અને ખહ્માણાને દાન આપના માડયા વિષ્વો ગ્રહણતે। %- 

સગ હોનાથી તે મ્થાનટે ખાય હા”ર રહેતા હતા નદીન! રેતીત્ર જ? 

કિનારા ઉપર મૂકેના વસે લોકો નાહી આવીને પહેરતા હતા અને ભાના 

અથવા જુના કપડા ગરીમોતે અને બ્રાહ્મણોને આપી દેતા હતા. 

આ પમાણે દરેક ડેમણે અતે દરેક નદી, તળાત અને .$ ઉપર £%, 

ગ્રહણુનો કાળ સન્રે ઝે થાણેશર આગ ગળ્ણુને દિવમે નર્ક તાછ।નુ 

જળ એકત્ર થાય છે માટે તે તીધે વણુજ પવિત્ર મનાય છે 2. 2 વ 

રતા લોક ગ્રહણુતે દ્તિસે યા ભેળા થાય છે ઓછામાં એ!_] ૮9/ યામ 

યાત્રાળુઓ એવે પ્રયગગે ઢા ભરાય છે મં યાણેશ્વરમાં એ; ચ% #*બુતેમારા 

છાપરા ઉપર બેશીતે ન્નેયુ હતુ જે ઉપર કહ્યુ તેવીજ મતે «તજી વિધિથી 

પસાર યતુ જવામાં આવ્યુ હતુ 



૨૩૨ બનિયરનો પ્રવાસ. 

મુસલમાન છતાં પણ્ ,મઠાત મોગલ પાદશાહ આ વહેમી રીવાજતે 
જેમના તેમ ગુજરવાની રજા આપે છે, કારણુ કે એ સ્વિજ પ્રુરનતન છે 

અને પાદશાહ મૂર્તિપૂજકોના ધમ સંબધી વિધિમાં આડે આવવું એ યોગ્ય 
ધારતો નથી. પરછ હિંદુ લોકની વતી અમુક ખાહ્ષણો પાદશાહની પાસે 
આવી તેતે એક લાખ રૂપિઆ નજર કરતા નથી લાં સ્રધી મૅ ઉપર વ" 
રણુવી તેવી નદીના તટ ઉપરની ચહણુ કિય! કરવાની હિદુએાને રજા મળતી 

નથી. આ મેટા નજસણાના બધ્લામાં બ્રાહાણાતે જુના નમાં અતે 

એક ૬ૃદ્ધ હાથી ભેદ મળે છે, ગ્રહણુ ઉપર આ પ્રમાણે ક્રિયા શા માટે 
કરવામાં આવે છે, તેનાં કારણો તેએ કેવાં બતાવે છે તે ખાબત હવે હું 
જણાવું છું. 

હિ'દએઓ કહે છે કે થહ્માની મારપ્રતે ઇશ્વરે અમતે ચાર વેદ આપેલા 
છે/ એ વેદમાંથી અમને શિક્ષણુ મળેલું છે અને તે પ્રમાણે અમે ચાલીએ 

છીએ. એક ધણે(જ અપવિત્ર, મેલો, દુછટ અતે ઉમ્ર દેવતા ગ્રહણુને પ્રસગે 
સુર્યતે ગળી શનય છે અને તેથી સૂર્ય દૈવતા માહી જેવા કાળા દેખાય 
છે, ચર્ષ દુનિયાંતે હિતકરનાર છે માટે તેતે આવા દુઃખધી મુક્ત કર- 
વાતે માટે અમે ઇશ્વરતી પાધેના કરીએ છીએ, દાત આપીએ છીગે અને 
ખીજ' પુણ્યના કામ કરીએ છીએ વળી ગ્રહણુનું મહાત્મ્ય એવું છે કે 
ખીજે આડે દહાડે ને પુણ્ય કર્યું હોય તેના કરતાં ગ્રહણુતે દ્વિસે જે પુણ્ય 

થાય તે સો! ધણું વધારે ફૂળા આપે છે, એટલે કે એક પૈસે! દાત કર્યું હેય 
તો તે સો! પૈસાના દાન નટલું ફળ આપે છે, વારે એનો તે કોણુ મૂર્ખ 
હોય ક જે સોએ સે। ટકાનો લાભ ગુમાવે અતે ગ્રહણુતે દિવિમે પુણ્યદાત 

કરવાથી ખહિમુખ રહે ? પ્યારા સાહેમ | આજ તે ખે ગ્રકણઞા કૅ જે દું કદી 

ભૂયી જઇશ નહિ. આ ઉપરથી મૂર્તિપૂજકાનાં બીન્ત પણુ કટલાંક વહેમી 
વર્તતનોતું વર્ણુત કરવાનું મતે અત્રે મત યાય છે. એ બધું વાંચ્યા પછી લે 

લોકને માટે આપને જે વિથાર ખાંધવે! યોગ્ય લાગે તે બાધને. 

જટ સ્&ટ્& 
બ'ગાળી ઉપસામર ઉપર્ પુરી નામતા શહેરમાં જમન્તાય નામના રૈવનું 

ધામ છે અને યાં વર્ષી વર્ષ “ રયયાત્રા ' તામની યાત્રા ભરાય છે, જે રું 

ભૂવતો! ના હોઉ તો લમભગ આદથી દશ દ્તિસ સધી ચાલે છે. પૂણે જેમ 

ક 
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હૈમનરમાં અને હાલ જેમ મકામાં યાત્રાણુઓતી મોટી સખ્યા જમાવ યાય 

છે, તેમ હિંદુરતાનમાં જગન્નાથ પુરીમાં પણુ વર્ષે! વર્ષ રયયાત્રામાં લાખો 
યાત્રાણુઓ એકઠા થાય છે. કેટલીક વાર યાત્રાળુઓની સખ્યા દહોડ લાખ 

કરતાં પણુ વધી જ્ય છે. એ રથયાત્રામાં એક ખેડોળ નવો] તરેઠ- 
વાર લાકડાનો રથ તૈયાર કરી તેતે ચોદ અથવા સોળ મોમાં પેડાં 6- 
પર ગોઠવવામાં આવે છે. આ રથમાં ક'ઈ કારીગીરી ન્નેવામાં આવતી નથી, 

તે ધણે ભાગે આપણી તોપોતા ગાડા જેવો પણુ વધારે બેડોળ અને ભારે 
અણુઘદ જેવો હોય છે. આ ર્ઘતે પચાશ અથવા સાઠ માણુસે! મળાને 

ખેચે છે અથવા ઠેક્ે છે. એ રથ ઉપર સારાં લુગડાં ઘરેણાં પહેરાવીને લાક- 

ડાની ખેડોળ જગનાથની મર્તિને મધ્ય ભાગે ખેસાડવામાં વા ઉભી રાખવામાં 

આવે છે. યાત્રાતે પહેલે દ્વિસે જગનાથજીનાં દર્શન થાય છે અતે એ દરી- 
નતે વખતે પરદેશથી ધણા ગાઉતે છેટેથી થાકી પાકીને આવેલા યાત્રાળુ- 
એતે એવો ભારે જમાવ અને ભીડ થાય છે કે, દર્શન કરવા જતાં કેટ્લ[ક 

લોક તે યાત્રાણીુઆની ભીડના નેસમાં નીચે પડી દશનૌત્સુકના પગ તળે 

કચરાઈ છુદાઈતે મરણુ પામે છે. આ રીતે મહા કષ્ટતર્ મરણે મરતારને 
આસપાસના લેક વારંવાર આશીવાદ આપે છે અને કહે છે કે, “અહો ! 

ધન્યભાગ્ય કે આટલા ગાઉ દૂર આવી એ શ્રી જગન્નાયમાં મરણુ પામવા 

પામ્યા | ભાઈ એનાં ધન્યભાગ્ય ! !' આવા પવિત્ર સ્યળમાં અને આવે મ" 

શળ પ્રસગે યાત્રાળુઆના પમ તળે છુદાઈ મરવું તેને આ લોકે ધન્યભાગ્ય 
ગણે છે | વળી જ્યારે શ્રી જમત્નાયતો મોટા ગાડા જેવો નાર્કી રથ એડ 

રદેવળમાંથી ઉપાડી ખીન્ન દેવળમાં લઈ જવામાં આવે છે લારે કેટલાક ધશ 

હુલેતા, ભોળા અને ધર્મમાં ગાંડા થયેલા લોકો પોતાના આત્માની પણુ 

પરવા ન રાખતા મહા પ્રબળ અતે ત્રાસજનક એ નારકી રથના પૈડા તળે 

મરવા માટે સઈ ન્નય છે. દદ લોકોને પણુ તેની લ્યા આવતી નથી અને 
નેત ન્નેતામાં પેલો ધર્મ ઝવુની પોમલે ગાડાના પૈડા તળે કચરાપ્નતે રોટલો 

થઈ ન્ય છે. જગન્નાથના રષ તળે પડનાર પોમલાના શરીરના જુદાઇને એ- 
વા કકડા થઈ જય છે કે જે દેખાવ નઈ શકાતો નથી, છતાં પણુ આ 
મૂર્તિપૂજક યાત્રાણુઆ તેને ધન્યવાદ આપતાં પ્રસલ આંખે એ ક્રતર્ મર- 

ખૂતા દેખાવને નયા કરે છે. તેઓ માને છે કે, જગન્નાથના પૈડા તળે પ- 
૩૦ 
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ડીને મરણુ પામવા જેવુ મદહમ ખીજ કોઈ છે જ નહિ યૈડાં તગે પાર 
વળો એમ માને છે કે એવી રીતે મરવાથી થી જમત્નાય તેને પોતાતા ધા 

મમા બોલાવી લેશે અને તાં તેતે દૈવી સખ વૈશ્નવની માપી થશે 11! 
ખાણો આ મદાફૂરતર કર્મને ઉત્તેજન આપૅ છે અને વહેમની ૬ 

કરવાને મથે છે, કારણ કે એવાં કમથી તે દદિને ધતની અને મોઠાઇતી 

પ્રામ યાય છે. જે માણસો આવે! બોધ કરે છે, તેને મોટુ માન મળે છે 
અતે લોકર તેના પંગ પૂજે છે. તેને એ માર્ગે ધન મળે છે અતે સુખ * 
ભવ પ્રા થાય છે. પોતાના રવાથંતે માટે દુણ બાહાણી લોકતે આવા ઉંધા 
પાપ બધાવે છે તેએ એવા ૬૪ છે ક પોતાની જાળ પાથરવાર્માં ધણા 
જ સયુક્તિક રહે છે આ લોક મધી મેં કેટવીક મહિતી મેળવી તે! મતે 
તેએ થયારા અતે દૂછ માવૂમ પશ). આ લુથ્ચા અને દ્ટ બાલણે 

નોના અને પોમવા લેોકતે ભરમાવવાને માટે એક ધણી” રૂપાળી ડુમારિ 
કાને જમન્નાથની અર્ધાંમના થવા માટે ઉભી કરે છે આ કુમારિકા પોતાના 
સુંદર પોયાકર્માં જગન્તાયકના રથની સાથે શય છે અતે બાહ્શો તેતે એક 
શત જગન્નાથના મદિરમાં રાખે છે અતે લોશ્ને એમ સમન્ાવે છે કે, આ 
જ રત શ્રી જગન્તાથછ આવીને તે કન્યાની સાથે સુઈ રહેશે અને એનો 
સોરાશીને કેરે જતે રહેશે વળી ગ કુમારિકાતે શચતા કરવામાં આવે 
છે 9, “તારે જગત્રાથજતે રાત્રે પૂછી લેન, કૈ આવતુ વર્ષ કેકુ નીવડરો, 
લેક સ્થિતિ કેવી રહેસે અતે તેમની પ્રાર્થતાએ અતે રથયાત્રાના વરધે!- 
ડાથી તેએ પમત્ત થયા છે કે નહિ?” રાતતે વખતે આ ખાછાણુ દગલ 

બાજમાનતોા એક જણુ પાછને ખારસે થઇતે એ ડુમારિકાના ઓરડામાં પ 

છે અતે નિશક પેવી ઝુમારિકાની સાથે જગન્નાથ યઇતે દુછ કર્મ કરે છે, 
અને તે ભોગની દરમીઆન કુમારિકા જે જે પ્રશ્ન પૂછે તૈના તે ઉત્તર આપે 
છે આ ધમાણું દછ કમે કરી તે દમલભાજ પાછે! તેજ બારણે થઇને બન। 

ર નીકળી નય છે બીન? દ્વિસે સવારે પૅલા રથ ઉપર જગન્નામના પુતગા 

સાધે પેવી કુમાશિકાને તેની આ તરીક બેસાડવામાં આવે ઝે અને પાગ 

રથને ખીજ મદિર તરક ખેંચી જવામાં આવે છે, તે વખતે લોકા મોટા 

મગળ ષોકાર સાથે પેની કન્યાને ધન્યવાદ આપતા દૈથનું ભવિષ્ય પૂ છે? 

થાહમશા, રાત્રીએ પેલા ૬ૂછ વ્યતિચારીએ તેને જે જે કજ હોય તે 
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કોકને મોટેથી કહેવાતે ફરમાવે છે. હવે હું એ દૂદોતું બીજો કર્મ તમને 
કહીશ, યારે તમારી ખાતરી થશે કે તેએ કેવા દુષ્ટ રાક્ષસ છે. 

# ર્મયાત્રાના રથની અને દેવળના ગભાર આગળના ચે।કની આગળ 

નાચનારી શંંડો નાચ કરે છે તથા લાંબી થઇતે પગે લાગે છે, વગરે નીચ 

વર્તન કરે છે જેતે આ બ્યાહાણેા દેશના ધર્મતે અતુફૂલ ગણી માન્ય રાખે 
છે, કલાક વહેમી લોકે! પોતાની છોકરીઓને જગન્નાથને અપૈણુ ડરે છે. 

આર્વી ઘણી કન્યાએ જમત્તાથના ધામમાં રહે છે. તે કન્યાઓમાંની ઘણીક 
ઊંચા કુળની મને અમીર માબાપતી પુત્રોએ હોવાતે લીધે સ્વરૂપા 

હેય છે, તેમર્ના શરીર ધદમદાર અને મોહક હોય છે પરતુ તેએ ખીન્ત કે- 

ઇને ભજંતી નથી. હિ'દુએ, મુસલમાનો અને કિશ્રિયતો તેમતે લલચાવ- 

વાને માટે અથવા પોતાની કરી રાખવા માટે જે પયત કરે છે અને પા- 

શ્તિપિક આપે છે, તે નિરર્થક તય છે. તેએ પોતાને દેવના અધિકારી વડાને 

અપૈણુ કરાયલી માતે છે, એટલે મંદિરના બ્રાહ્મણોને અને મંદિરની આસપાસ 
ધણીએ કરીને તથા શરીર ઉપર રાખ ચોળીને નસાવસ્થામાં બેશી રહેનારા 
ધુતારા જેગીએતે ભજ છે, તથાપિ ગૃહસ્થના ઘરતી ધણીઆણીઓ થઇતે 
રહેવા ઇગ્છતી નથી. એ નામાં ખાવાઓ પોતાની સાથે ષગચર્મ અને 

તુમડી જ માત્ર રાખે છે. શરીરે રાખ ચોળે છે અને વ્યસનમાં તથા વ્ય" 

ભિચારમાં ચકચૂર રહૈ છે. હિદ્સ્તાનના મૃતિપૂજકોની સ્ત્રીઓ કેવી પતિ 

પરાયણુ છે, તે તીચેતાં શૃતાન્તથી આપના સમજવામાં આવશે. 

સતીને ચાલ-સહગમન. 

ઓ પોતાના સ્વામી પાછળ બળી મરે છે એ વાત ઘણા મુસા- 

કૂરોના હેવાલથી સિદ્ધ થયેલી છે, છતાં સુસાફરોએ આપેલી વાતે! ધણે ડે- 

કાણે વધારે વધારીને કરેલી વાતે છે. પહેવાંના જેટલી સ્ત્રીઓ હવે સહ 
ગમન કરતી નથી. મુસલમાન પાદશાહો આ દેશના શાસિતાર છે અને તેઓ 

પોતાથી બની શકે તેટલે દરન્ન્્ટે સતીના ચાલતે દાખી દેવા મારે યત્ન 
કરે છે. મુસલમાન પાદશાહો નિયમિત કાયદો ધડીતે આ જંગલી ચાલને 
ખંધ પાડતા નથી, કારણુ કે હિંદુસ્તાનમાં હિંદ લોકની સખ્યા મુસલમાન 
કરતાં વધારે છે, એટલે તેએ ન્નહેર રીતે તેમનાં ધૂમ વર્તનમાં આડે ન 
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આવવું, એવી રાજ્યનીતિતે અતુશરી હિંદુ અને હિદુરાન્નએને પસત્ર રખે 
છે; છતાં બીજે દાધે તેએ આ જીવતા મતુષ્યતે બળી મૂકવાતા ચાલતે 
ધઠાડવાને યતનવાત છે. દાઇ પણુ સ્ત્રી પોતાતા દેરાના સુખાની પરવાનગી 

વગર સહગમન કરી રાકતી નથી અતે સુમો સહગમનની રજ આપતાં 
સતી યતર આતે યારી (તે શમત્નવે છે, તથા જજ શતે તાવી જુજે 
છે. સુબો પોતે તે આની સાથે સતી થવાતા સબધે વાદ કરે છે અતે તેતે 
સમળ્તવવાતે। પોતાને! યત્ન વિદ્ળ કય છે તે! છેવટ, તેને પોતાની ઓએ 

પાસે મોકલે છે, જેઓ પેલી આરીતે સહમમન નહિ કરવાતે સમજાવે 
છે આદલું કરવા છતાં પણુ ન? સ્ત્રી પાતાના નિશ્રયથી ચલિત થતી નથી, 
તેને પતિની સાથે બળી મરવાની રન્ન મળે છે, આટલી બધી મુશ્કેલી અને 
સમકાવટ છતાં પણુ સતી યતારીઓતી સખ્યા ધણી છે. ઘણું કરીને દેશી 

શજ્યોમાં બહુ' છીએ સતી થાય છે, કાર્ણુ કે દેશી રાજ્યોમાં મુસલમાન 
સુમો! હેતો તથી, એટલે તેમતે કાણુ અટકાવે ! પતિતી સાથે બળી મરતાર 
ધણી આએ મેં જેઈ છે, પરંતુ તે સલળીઓનાં #તાંત આપી આપને કાળે! 

ન આપતાં હું માત્ર, એક બે, નજરે નેયેલા હધ્યતે વીંધી નાંખે એવા બ- 
નાવોજ આપતે લખુ હું. પ્રયમ મેં એક આ્રીતે બળી મરવાતા શયૅકર 
વિચાર્ષી નિવારી હતી તેતે। રૃતાંત હું આપતે આપું છું. 

મારા આગા દનેરામદૃખાનને મુપ્ય કારકુન બેતડીદસ નનતને। દિદુ 
ઇત્તે બે વર્ષતા સતત જ્યરધી ન્યારે તે મરણુ પામ્યો યારે તેતી પત્તીએ ” 

સ્વ]ીમની સાધે સતી થવાને! વિચાર ન્તહેર્ કર્મો હતે. મરનારન! મિત્રો 

પણુ આગા સાહેબની નોકરીમાં હોવાધી આગા સાહેબે તેમતે કૂરમાવ્યું 
જે, “ તમારે ખેતડીદ્સતી પત્તીતે સડગમત ન કરવ? માટે સમશનવવી.” 

આવા ભયંકર કામથી તેતે નિવારવાતે માટે તેમણે તેને આમાં સાહેબના 
વતી ધણી સમન્નવી અતે વળા પોતાતા તરફધી પણુ કહ્યું કે-“ને 3 
તમે સહગમત કરો તેથી તમારા કુડુંમ્બમને અનન્ય માન મળે અતે તમારી 
પણુ કીતિં લોકમાં અને સમામાં રટી નય, પરતુ તમારાં છોકર દશક ઘણાં 
જનાનાં અને કાચાં છે, મારે તમારે તેમની વતી સતી થતાં વિચાર કર* 
વાને; છે, હોકરાંને રખડતા મૃળી સતી યનું, એ વધારે તિર્ર% કર્મ છે અને 

જૈ વિચાર કરા તો! તમારા સ્વામી ધત્પેના પ્હાર કરતાં પગ તમારે તમારાં 
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સાનના શ્રેય તરક્ વધારે પ્યાર અતે મમતા રાખવી ઘટે છે; એઠલે કે 

છોકરાંતું શ્રેય તમારા સ્વામી પ્રત્યેના ધર્મ કરતાં પણુ વધારે અગસતું કર 

છે, આ પ્રમાણે તેમણું સમજણુ આપી છતાં સતી થવાના ન્નેસમાં 
આવેલી તે નાદાન સ્રીએ 'તેમના કહેવાતે તથા સુસિહ્ધાંતતે કાન તળે કઃ 
હાડી નાંખ્યાં. છેવડ મારા આગા સાહેબના કહેવાથી મારે તે સ્રીને સમ- 

ન્ળવતા જવું પડયું, કારણુ કૈ હું તેના ડુંટુમ્બ સાથે સબંધમાં આવેલે। હતે!. 

મેં તેતે સમ#ળવવાનું માથે લીધું અતે એને ધેર ગયે. જ્યાં આગળ શખ 

પડ્યું હતું યાં આમળ સાત આદ ડાકણુ નેવી જદ ડોશીએઓને અને 

શાર પાંચ ઉસસ્્કેરાયલ( જેમલી ઝટ જેવા ૬૧હ ખાહ્ણોને ઉભેલા 

નેયા. તેએ સઘળા વારા કૂરતી કારમી દયાજનક પોક પાડતા હતા અને 

ત્રાસ છુટે તથા ક'પારી વછુટે એવી રીતે નનેરથી વારવાર છાતો અને માર્યાં 

ફૂટતા હતા. મરતારતી ધણીઆણી તેના પમ આગળ બેડી હતી. તેના 

વાળ વિખરાઈ ગયેલા હતા, મુખ અને ચહેરે દરી પડી ગયે હતો, આં- 
ખમાં આંસુ નહોતાં છતાં તેની આસપાસ ઉબેલાં ધાણુસની માફ ન્યારે 

ન્યારે તે રૂદન કરતી હતી તારે તેની આંખે રક પ્રકાશ મારતી હતી. 

આ બનાવથી તેણી ન્ેરથી વારવાર છાતી અને માયાં ફૂટતી હતી. માણુ- 

સેતે સમજવી આધાં પાછાં ખસેડી હું આમળ વધ્યો અને થોડેક દૂર રહી 

ઘણા ધીરા અને સાંત્વના યુક્ત રાખ્દેમાં મે તે આને કહ્યું કે, “ દનેશમંદ 

ખાનના કહેવાથી હૈં અહીં આવ્યો છું અતે તેમણે મતે કહ્યું છે ક, નને 

એ સરતી નહિ થાય અને પોતાનાં છોકરાંને ભણાવવા તયા ઉછેરવા નવા 

અગાયનતા કામ માટે જરૂરતી એમની જીદગીનો ભોગ નહિ આપે, તો હું 
એમના છોકર્રા દીઠે રોજના બે (કાઉન) રૂપિઆ લેખે, એ મોર્ટા થાય 

થા સધીતું પેનસન બાંધી આપું છું. તમોને સહગમન કરતાં અટકાવવાને 
સાટે. અમારી. પાસે. જેડડએ. તે/,લ!. ઉપાય. અતે. સાધન. છે તથા, તમતે.અ;, 

કામર્મા ઉશ્કેરતા હોય તેમને શીક્ષા કરવાને અમે તૈયાર છીએ. તમે ત- 
જાર્સા સત્તાનના ભાતે માટે જીવર્તા રહે, એમ તમારાં ખધાં સમાંની ઇચ્છા 
છે અને છોકર્સાન્યગરની જુવાન છડી વિધવાએ! જેએથી પોતાના સ્વામી 
પાછળ સતી થવાતું નથી તેમની માફક તમારી અકીર્તિ થશે એમ ધારતા 

નહિ, કારણું કે તમારેનાર્ના નાનાં બાળકોને નિરધાર મૂકવારનાં છે? મેં આં 



૨૩૮ બર્નિયરતા પવાસ. 

સિહ્ધાંતતેતે વારવાર કલા કવો પરતુ તેણે કજ ઉત્તર આપ નહિ; છેવદ- 
માર સામી નજર બાંધીને તે ખોલી કે, “ જે તમે મને મારા સ્વામી પાછળ 
સદઇગમવ કરતી અટકાવશે! તે! હું ભોંતમાં સાથ પટડીને મારે અત ચાણીશ.” 

અહે! શા નસમાં અને કેવી ઉશ્કેરણીમાં આવી ગયૅલીછે એમ મૅ વિચાર કયો 
પછી કલ કે, “ ભલે સારે તમે સતી યાગ, પરતુ તેમ કરતાં પહેલાં તમે 
તમારાં સતાનને સાથે લેતાં જનવ, તેમને તમે તમારે હાથે મારી નાંખો 
અતે તમારે તથા તમારા, ધણીતે બળવાની ચિતામાં પ્રથમ તમે તમારે 

હાથે તેમતે બાળી મૂકા અતે પછી તમે સુખેથી સતી થાવ, અમે વાંધે 

લપફરં નહિ, નને તમે તેમને નિરાધાર મૂકીને સતી થશે! તે! તેએ ભૂખ- 
મરાથી પમ ઘથીતે મરી જશે, કારણ કે હમણાં % હું પાછે ધેર જઇતે 

દનેશમદખાનને કહી તેમૂતું પૅનસેન ખધ કરાવીશ. મં દૃઢ અને મોટા અ- 

વાજે ઉક્ત વચત કહી સભળાવ્યાં તેથી તેને સારી અસર થઈ, એક શબ્દ 

પણુ ન ખોલતાં તેણે તેતું મસ્તક ઢોંચણુ ઉપર નાંખી દીધું એટલે હાજી 
હા કરતારી ધરડી હાકણુ ડોશીઓ અને પેલા જગલી બરાહસો પાછે પગે 
થા આગળથી ચાલ્યા ગયા. મરતારનત! જે મિત્રે! મારી સાથે આવેલા દ- 

તા તેમતે શન્સુ હવે મે તે વિધવાતે મૂકી અતે ઘેડાપર ખેશી રું મારે 
ઘેર ચાઢ્યે! ગમે. સાંજે જ્યારે હું દતેશમ'દખાનને ઘેર જતે] દતો. થારે 

મને તેનાં સગાં અતે મિત્રે મળ્યા તેમણે ધન્યવાદ દીધો! અતે કહ્યું 9 
“આપે ધણી સારી શીખામણુ દીધી. અમે તે શબને બાળી આન્યા અતે 
વિધવાએ પોતે પોતાતા ધાણુ ધારણુ કરવ માટે અમતે તયત આખું 

છે,” મારાં વચત અતે શીખામયુથી તે સઠગમન કરતી અદ તેથી મ- 

સત્ન થતો! ડું પછી દેતેશમદખાનતે રાં ગયેદ. ક 

હિદુસ્તાનમાં ધણી આઓ પોતાના રવામો પાછળ બળી , મરે છે 
અતે આવા અનેક પસગ આવે છે, એટલે સધી જ વખત તેવા પ્રસંગો 

ઉપર હાજર રહેવું એ ત્રાસજતક લાગે છે છતાં પણુ મે એરા દાખવા ને" 
મેલા છે, નેનારની આંખ અમળ કેવા ત્રનાવ બને છે તે વ્ણુવવાતે માટે 

દૂ પ્રમ કરીરા. સતી થનાર આ રું રું &રે છે તેનો સંપૂર્ણ હેવાલ તેદ 
દુ આપી શકતો નઘી, પરતુ ચિતા આમૃળ તે વેત રીતે બળ મરે છે 
તે હું જણાવીશ. ઓએ ડવા આવેશથી ક્કવતી બળા મરેછે તે નજરે ને- 
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વાથી જેવું સમન્નય છે તેવું વાંચવાથી જણાતું નથી, તેમ મનમાં તેનો 

ખરે પ્યાલ પણુ આવતે નથી. 

અમદાવાલ્ધી નીકળી જ્યારે હું આગે જતે1 હતો યારે એકવાર એક 

દેશી રાજની હદમાં અમારે કાફલો એક મોટા વડના ઝાડ તળે વિ- 
શ્રામ લેવાને પડચો હતે; કારણુ સાંજ પક્યા વગર ખપોરના તાપ ત- 

ડકામાં મુસાફરી થઈ શકતી નથી. અમે ખપોરા ગાળતા હતા એટલામાં 

એવી વાત કોઈ લાવ્યું કે પાસે જ કોઈ સ્રી પોતાના સ્વામો પાછળ 

સતી થાય છે. હું એ બતાવ ન્નેવાતે આતુર હોવાથી તરત જ 

તે ઠેકાણે ગયે. એક સુકાઈ ગયેલા જલાશયના કિનારા ઉપર હું ખેડે અને 

નીચે તે સ્રી પોતાના ધણી પાછળ સતી થતી હતી. એક મોટી ચીતા ખ- 
ડકેલી હતી અને તેના ઉપર મરનાર માણુસને સુવાડૅલેો હતે. સતી થનાર 

સ્રી તેના ધણીતું માથુ પોતાના ખોળામાં લઇ તે થીતા ઉપર ખેડી હતી, 
અને ત્રણુ ચાર બાહાણૂ। કાકડા લઈ ચારે તરફથી તે ચીતાતે પેટાવતા 
હતા. બીજી પાંચ આધેડ સ્ત્રીઓ સારાં કપડાં પહેરીને ભાં આગળ આવેલી 
હતી અને તેએ એક ખીશ્નના હાથ ઝાલી ચીતાની આસપાસ ટરેરા કૂરતી 

ગાન કરતી હતી તથા નાચતી દતી. વળી સ્મશામ સ્રી પુર્ષોના જમાવથી 

ભરાઈ ગયેલું હતું. હું પશુ આ બધો દેખાવ ઉંચા કિનારા ઉપર બેઠો ખેઠે। 

જેતા હતે. 

ચિતાં ઉપર પુષ્કળ ધી અને તેલ નાંખેલું હતું તેથી કાકડા લગાડન 

તાં જ આખી ચીતા એકદમ જ્વાળામય થઈ રહી અને ન્નેતજ્નેતામાં પેલી 

ઘ્વીવાળાં વસ્ર પહેરીને ખેઠેલી સતીનાં કપર્ડા પણુ ચેતવા માંભાં, ચીતા 
આપધદલી ખધી સપાટાબ'ધ લાગી ગઈ, તેતું કારણુ તેમાં ધી, તેલ સુખડનાં 

સુકાં લાકડાં અને કપુર નાંખેલું હતું. ચીતા ભડભડાટ લાગવા માંડી પરંતુ 

સંતી થનાર આક જરા પણુ જય, ત્રાસ કે દુઃખદ ચીસ 'ાર્ડી નથી, માત્ર 

તે એટલું જ બોલી કે, “ હું આ પાંચમીવાર આના આજ સ્વામી સાયે 

સતી યાઉં છું, હવે માર્ આ સ્વામી સોયે બેવાર જ સતી થવાનું માકી 
રહયુ શે હિ'ડુ લોડા એપ્ર માતે છે કે જે ઓ પોતાના પતિની પાછળ 
સાતવાર સંહગમત કરે છે તેને પછી જન્મ મરણુને! ફેરે રહેતો નથી. સતી 

થનાર ઔ પોતાના સ્વામી સાર્થે અક્ષર ભ્રહ્મતે પામી મોક્ષપધ્તે પામે છે.” 
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આદલા બતાવથી જ આ વાતને! છેડો આવ્યો નહિ, હું તે! ધારતો! હતે! 
ક ચીતાતી આસપાસ ગાનારીઓ માત્ર કંઈ કીયા તરીકે નય ગાત કરતી 

ઉશે, પરંતુ મારૂ ધારનું અન્યથા નીવડ્યું. ચીતાની પછવાડે ફરતાં ફરતાં એક 

આ તેના કપડાતે જ્વાળા લામતાં જ ચીતામાં કુદી પડી અતે હું તે જે- 
તે વધારે અચંબામાં પડયો, આ પ્રમાણે વારાદ્રલી જેમ *મ પેલીઓતાં 

કપડાંને જ્વાળા લાગતી ગઈ તેમ તેમ બીજી ક્તિઓ પણુ ચિતામાં કુદી 
પડી. એક બીશનની બેલડીએ બાકી તે આએ પોતાતા દેઢ અમ્િદેવને 
અર્ષશુ કરી દીધા. ભડમડાટ લાગતી ચીતામાં આ પ્રમાણું છ જીવતા ૬" 

વોતે ઝ'પલાવી પડતા ન્તેઇને હું ઘણા જ ચક્તિ થઈ ગયે. પાછળથી ચિ- 
તાસિતે શે! દેનાર પાંચ આ્રીઓ સતી થતારતી દાસીઓ હતી અતે જ્યારે 
તૈમની ભત્તીંતો સ્વામી મર્ણોન્મુખ થઈ રહે હતો લારે તેમણે પણુ ચી- 

તામાં બળી મરવાને! નિયમ લીધેલો! હતે! તથા ભર્તીને વચન આપ્યું છતું, 

આ બાગતત તપાસ કરતાં મારા ન્નણુવાર્માં આવી. ખરેખર તેમણે પે(તાનાં 
વચન પાળ્યાં અને ને પચડ સ્મશાનાસિએ પોતાની ભરત્તીને ભસ્મિભૂત 
કરી નાંખી હતી તેમાં જ તેમણે પણુ પોતાના પાણુની આદ્ટતિએ આપી 
દીધી જે જે માણુસોની સાથે તે વખતે મૈ આ વિષે વાત કરી હતી તે 
તે માણુસે મતે એમ જ જણાર્વ્યું હતું કે, બધનઘી નહિ પણુ નમતું તેન 
મણે લુણુ ખાધું હતું તે રોડની પાછળ તેના પ્યારતે લીધે તેએ બળી મુઈ 

હતી, પરતુ પાછળથી મને વધારે તપાસ કરતાં માલૂમ પડયું હતું કે એ 

પ્રમાશું દાસીએ બળી મરે છે તે કઈ પોતાની સ્વાભિભક્તિને લોધે નહિ, 

પરતુ દરમાં તેવો પ્રયાજ પડી ગયેલો છે. ઓ નત ઘણી જ નાજીક અને 

ઔડઠઠીકણુ છતાં પ્રન્વલચિત અગ્નિને પોતાનો ભોગ આપતાં ડરતી નથી, તેતું 
કારણ્ માત્ર એટલું જ છે કે, દરેક કન્યા તૈ નાની હોય છે યારથી સ્વામી 

પાછળ સૂહગભન કરવું એ શ્રેયસ્ઠર તથા ધર્મે છે એવી તેની માતા તરદ્ધી 
%ળવણી મેળવે છે. સઠંગમત કરવું એ આતે સસ્યાપિત પતિ ધર્ષ છે. આન 
ઓને આવે રસ્તે દોરવાતું કારંલુ એવું હોય એમ લાગે છે કે, ને ઓઓતે 
બૂળવાતી ધાસ્તી હોય તે તેએ પોતાના સ્વામીની વધારે સારી સેવ! કરે 
તથા દુઃખમાં પણુ વૈતો પરિયાગ .ન કરે અતે નદરી નીકળી હોમ 

સો પણું“ધણીના ધાણુ લેવાની હિમ્મત કરી શકે નડિ; કારણું કે જ ધણી- 
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તે ઝેરથી મારી તાંખે તે! તેતે તે! જીવતી જ બળવાનું યાય સીઓને 

સ્વામી ભક્તા રાખવા માટે આ ચાલતું પવલૈત થયેલં હોય એમ ઘણા 

માણુસાને મત છે, ગમે તેમ હોય, ત્તોપણ્ એટલું તો ખરૂ જ કે એક 

સ્રૌને જવતા જીવત ધણીની પાછળ ઉછળતા દેવતામાં બાળી સુકવાતો 

ખોધ કરવો! એ ધર્મતું કલૈથ નથી. 

વાતોને! પરવાહ દવે આગળ ચલાવતા મે? જાતે જેયેલા કરતાં પણુ 
વધારે સારો એક બતાવ ઠું અત્રે તોંધું છું. એ પ્રસગે હું હાજર નહેોતે!, 

છતાં તે ધણો ચરચાયલે છે અતે તેમાં કંઈક જાણુવા જેગ નવાજ બતાવ 

ખેલો છે. હિંદુસ્તાનમાં આ બતાવ લોકોને મોડે ગવાઈ રહે! છે 

અને હું તો ધારૂં છું કે એ બતાવની ખબીના યુરોપમાં પણુ આવી રે. 

એક હિંદુની સ્રી પોતાના પાડોશી મુસલમાન ઉપર મોહી પડી હતી. એ 
મુસલમાન ન્તતતો દરજી અને ખંજરી વગાડવામાં એકે હતો. આસુક મા- 

શુક્તે ઘણા દ્વિસથી પ્રેમ જામેલો હતે, પછી એકવાર પેલી હિદવાણીએ 
જીવાન અને રૂપાળા મુસલમાન યાર સાથે નીકળી જવા માટે પોતાના 

ધણીને ઝેર દીધું. ધણીને ઝેર આપી તે પોતાના યાર્ પાસે ગઈ અને પોતે 
જે કર્યું હતું તે તેતે કડી પહેલાંતા ઠેરાવ પ્રમાણે નાશી જવા માટૅ ઉ- 

તાવળ કરવાતું કહ્યું. મુસલમાન યારને તેણું જણાવ્યું કે, * નને વધારે વિ- 
લબ થશે અને મારો ધણી મરી જરે તે આપણાથી નાશી જવારે નહિ, 
અને ઉલટું મારે તેની સાથે બળી મરવુ પડશે. પેલા મુસલમાન જીવાને 
વિચાર્યું ૩, આરી કામધેલી થયેલો છે અને હું પણુ જે એના ન્ટેવો આંધળા 

થઈ વગર વિચારે તાશી જઈશ, તો ખૂનના ગુન્ડામાં અને સકદમાં આ- 

વીશ. આમ વિચાર કરી યારે તેને નાશી જવાની ના પાડી નિરાશ ડરી. 

પછી પેલો સ્તી જરા પણુ દ્લિગીરી બતાવ્યા વગર પોતાનાં સગાં સાગ- 
વાની પાસે ગઈ અને પતિની સાથે સહગમન કરવાનો પોતાતે1 મકમ્ ઠન 
રાવ તેમતે જણાવી દીધે.. તેના આવા ધાર્મિક વિચારથી પ્રસલ થયેલાં 
સર્માએ પોતાના કુળમાં સતી થયાનું માન મેળવવા માટે તે આને ઉ- 
તસેજત આપ્યું અતે ધામધુમથી શખને સ્મશાનર્માં લઈ ગયા. ડાકુઓએ 
આપા ખોદીને ચિતા તૈયાર કરી અને તેના ઉપર શબ મૂકી ચીતાને અ- 

સિદાહ કયી. ચિતા સળગ્યા પછી સતી થનાર થીતાની પ્રદક્ષિણા કરે છે, 
ડ્ 
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અને પોતાના સમા વદાનાને છેનટ્તી બેળે આશીગાર આપે છે પેની 
સ્રીએ પશુ એ રીતે પોતાતા મગાતે લેંઠવા મારાં, એટતામાં વેના 
યામ બી" વાદિત્રવાળાઓની ગાયે થા ખજરી વગાડવા આ વો હતો તે 

તેની દછિએ પડયે! તેને છેનટની સતામ *રતાતે બઢાતે પેની સ્રી તેતી 
પામે ગર” મુસતમાન યારને પૂર્ગ પ્રેમી એની સણ રીવે બાથમાં 

પધ્ડી લીડ ક તે ચસમી ગયો નવિ નેમમાં આવેલી ગવી પકી ગુમો 
પાતા પેડા સુમગમાન યારની સાથે જ પોતાતા ધણીની ગજ્વતિત ચી 
તામાં કુદી પડી લોકો હાહાધર કરતા અતે ચશ્તિ થઈ જેતા જ રજા 

એટનામાં તો ત્રણે જર્ણાં અસિદ્વતે જોગ પડી બળીતે ભમ્મ યઈ ગયા 

ઈરાત જવા મારે સુરત શદરથી  વહાણે ચડવાતો દતો, તેવામાં 

લા આગળ મે એક સ્વામિભક્તા સ્રોને સઠમમન કરવાને ધણી ₹ આ 
તુરતા દૈખાડતી જૈઇ હતી “મા આં સતી યઈ હારે યા આગળ વણાંક 
અગ્રેને, ડય લેશ, અતે પારીસતા તપ્યાત સુઞાફર મી કારડીન પણુ 

દાજર ઇતા આ સ્રી મધ્યનયસ્કા અને ઘણી જ રૂપાળી લવી તૈત! 

મુખ ઉપર સહગમત ઉત્સુકતા એટલી ગધી દેખાતી હતી કે જે વણુવવાને ભાટે 

હુ શક્તિમાન નથી આતુર અને ઉત્સુ* મનથી તે સહગમનને માટે તૈયાર 
થઈ હતી અને ઘણા જ આનદધી તેશે પોતાને શણુગાર્વાતે તથા સતાન 

કરાવવાને તેતા સગાતે ર૦ આપી હતી તેતે જરાય ભય લાગતો નહોતો 

તે પોતાની પતિભક્તિતે માટે સુદઢ દેખાતી તી તથા પ્રસજ્ન મતથી સ 

ઘો તૈયારી કરાવતી હતી તે ધમગાપાત અમારા તરદ પણુ જેંતી હતી 
ખાજરીના માથ અને પાતળા લાકડાથી તાપીના કિતારાપર મોટી ચીતા 

ખડકાવી તેના ઉપર એક ન્વાળામાહી સાંકની મડુલી ખનાવરાવી હતી 
થીતા બરોમર છે કે નહિ તેની તપાસ કર્યા પછી સર્ય નારાયણુતે પ્રણામ 
કરી તે પોતાના સ્વામિતુ માથુ ખોળામાં લઇતે મડુતીમાં બેઠી એટલુ 

જ નહિ પણુ સપૂર્ણું પ્રસન્ન સુખે “જે અબે! જે અને ' ના મગળપ્વનિ 
સાધે તેણે પેતે જ પોતાને હાથે ચીતાતે અદર્થી સળગાવી દીધી ચીતા 

અઢરથી લાગી એટલે બાહાણોએ બહારથી તેતે ચેતાવી આ રેખાવ એવેદ 
તો ગભીર અને શસોકરહિત હતો 8 જેતુ મારાથી વર્ણુત પણુ યતુ નથી 
જતે હુ એક અચ્છે! ચિતાર હોત તે! ભયશ્ર ન્વાળાએ! સામે ભડભડાદ 
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ખૂળતા અગ્નિમાં આનદ વદનથી પતિની સાથે બળી મરતી આ સતીના 

સહગમનને। ચિતાર લેત, પણુ હું તેવો ચિતારા નથી એટ્લે લાચાર, આ 
રખાવ મેં એટલો તો સપૂર્ણું રીતે જયો છે કે આજ ધણો કાળ થયા 

છતાં પણુ તે મારી આંખો આગળ તાન્તેજ તરી રહેલો જણાય છે, અને 
શોકાદ્ગાર સાથે મારે કહેવું પડે છે કે, હિદુ સ્રીઓના આવા દેખાવે બી- 

જીં કંઈ જ નહિ પણુ એક ભયકર સ્વપ્નની માફક જેનારના મતમાં રમી 

રહે છે, સઘળી સ્્રીએ કંઈ આ પ્રમાણે પસનાતુર મનથી સતી થતી નથી, 

મે' સાંભળેલું છે કે કેટલીક જીવાન સ્્રીએ ચીતાને તથા ભર્યકર અ- 

શિને જતાં હામલી જઈ પાછી પડે છે. આથી મને એમ માનવાને કા- 
રણુ મળે છે કે જે તેમતે છૂટથી જીવવાની પરવાનગી હોય તે! તેઓ 
આવી ભયકર અને કૂરતર રીતે બળી મરવાથી દ્ર રહે, પરતુ દ્વિગીરીની 

વાત છે કે તેમનાથી તેમ થતું નથી અને બ્ાહાણે! ન્નેર જીલમથી તેમતે 
પકડીતે અસ્િમાં હોમી દે છે. રાક્ષસનાં કાળજાતા દુટ્ટ કર્ષ કરનાર ભા- 

હાણા ચીતાનતા અસ્તિથી ભય પામીને ધ્રુજતી મહા કૂર અને નિર્દયને 
પણુ દયા ઉત્પન્ન કરે તેવી રીતે ચીસો! પાડતી બાળ વિધવાઓને ચીતામાં 
હડસેલી મૂકે છે. આવે ત્રાસજનક બનાવ તે! મેં પણુ એકવાર નયે છે. 

એક વિધવા ભયથી ચાર ૭ ડગલાં ચીૌતાથી દૂર ખશી ગઈ અને ભયથી 

ધ્ૃજ્વા મડી, પરંતુ તેતે તેમાં હડસેલી મૂકવામાં આવી વળી એક 
ખીજ વિધવાને તે! મેં, જે વેળાએ ચીતાતો અસ્નિ ધજ્વલિત થઇને ભ- 

ડજાડાટ લાગવા માંડયા તે વેળાએ ત્રાસથી તેમાંથી નાશીને ખહાર આ- 
વવાતો પ્રયતન કરતી ન્તેઈ હતી; પરતુ અર્ધદગ્ધ જેવી તેતે દુષણ અતે કૂર 

કમ કરતારા બાહાણાએ મોટા મોટા વાંસડાના માર મારી ચિતામાંથી બ- 
હાર નીકળતી અટકાવી, જીવતી અને તરક્ડતી ખાળી મૂકી હતી. આ રે- 

આવ અને થાહાશાનું ફસ મહા ત્રાસજનક, દયા અને અનુકંપા ઉત્પન 
કરે તેનું છે. 

પરંતુ ધણીવાર કેટલીક વિધવાએ એ દઇ બાદ્ાણાની નજર ચૂકાવી 
તય છે. મે એવી પણૂ એક આ ન્નેઈ હતી ક જેણે બાહાશેના ત્રાસમાંથી 
છૂટીતે પોતાની છી'દગાની બચાવી હવી. તેસે સતી યતો વેળાએ એકદા 
થયેલા હેડ લોકના આશ્રયમાં #ઇ બાહ્ાણાથી શરુ લીધું હતું, ખાળી 



૨૪૪ બર્નિયરને! પ્રવાસ. 

મૂકવામાં આવનારી સ્ત્રી નાની અતે ખુબસુરત છે, એમ ન્તણુવાથી તે લોક! 
ટાળાબધ મ્મશાતમા ભેગા થયા હતા, અને તેતાં સગાં સાગવાં તેની સાધે આ- 

વેલાં નહોતાં, માત્ર દુછ કર્મ કરનારા બાલશેોજ તેને બાળવા આવ્યા હતા. આ 
લાગ નેઈતેણેઢેડનો આશ્રય લીધો; બાહા આંખ ચોળીને રજા અને ઔ 
ઉગરી ગઈ. મારે તેની સાથે પ્રેસગ પડયે! હતે તેથી ટું આ વાત *ણુંછું. જે 
ભયંકર રીતે મસ્વાથી ડરી જઇને સવી થતી નથી તે સીને હિ'દુએ કરીને 

પોતાની જતમાં દાખલ કરતા નથી. લોક તેના તરદ માનતી નજરે 

જેતા નથી કોઈ પણુ દિ'દ જાતત! માણુસ ગમે તેવા પ્રાસંગિક સકટમાં 
હોય તોપણુ સતી થતાં પાછી પડીને અકોર્તિ પામેલી સ્ત્રોની સાથે ભેળાતો 
નથી, આવી સ્રીઓતે તેએ પોતાતા દૈશીધર્મતા માર્ગથી વિપરિત વતેત- 
વાળા માને છે. તેતો! ધિક્।ર ફરે છે અતે નાતિ બહિસ્કૃત નેવી ગણે છે; 
એટલે તેવી સ્રી બિચારી તેના જતમારામાં દી પણુ સુખ ભાગી થવા 

પામતી નથી. બાલમસોના ત્રાસમાંથી છુટી ગયેલી આવી તિરાધાર વિધવા- 

આને માટે મોગલ પાદશાહે કઈ ઘધ્યાત આપેલું નથી, એટલે બીને તો 
એવો કોણ હોય કે જે આવી શીઓને માટે આશથ્યસ્થાનની વૉજતા 

પણુ કરી શષ્ટે ? સમુદ્ર કિતારા ઉપર જ્યાં પૉર્ડુગીઝ લેકતું જેર છે યાં 

તે લોક્રાએ આવી વિધવાઓને બળતી બચાવી લઇ આશ્રય આપ્પવો 
છે. હિ'દસ્તાતતા સેતાન અને દેશના ઉતાર તધા શાપ રૂપ ખાહ્ણોાના 

“જુલમથી મારા મનમાં આવી નિરપરાધી વિધવાઓને માટે કેવી અનુકપા 
ઉત્પન થયેથી છે અતે એ ડુછેના ઉપર કેવો] રગ આવેક્ષે છે તે વ્ણુંવી 
પણુ શકતો નધી. - 

લાહે!રમાં મેં આથી પણુ વધારે ત્રાસજનક એક વિધવાને! સહમમન 

ત્રાસ જયો હતો. વિધવા ભાગ્યે જ માત્ર બાર વર્ષની નાદાન બાળકી હવી. 

છકરી ઘણી જ રૂપાળા અને નાજુક દતી. ધણી રાબ્દના અરધને પણુ નહિ 
સમણ રાકે એવી આ બાપડીને ન્યારે સ્મશાનમાં આણી તારે તે પોતા- 
ના ડેવા હાલ થવાના છે તેથી માભરી અતે ખેત્રાળી બતી ગયેલી 
દેખાતી હતી. ન્યારે તેને થ્રીતાની પાસે “આણી યારે તે! તેનું નાજી અ- 
ગ મુજ્વા માંડયું એટ્લું જ નહિ પણુ જવાં બળવાના નાસથી તેણીએ 
રૈના ધ્લિમાં પણુ દયા ઉત્પત્ત કરે એનું કલ્પાંત કરવા માંડયું તું. તૈતાઃ 
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મનને ત્રાસ ખરેખર મારાથી વર્ણવી પણુ શકાતો નથી. તે પિપળાના પા- 

નતી માફક ચિતાતે જેઈ ધ્રુજતી અતે હૈયાદાટ રૂદન ડરતી હતી. 
દુસ્્મનને પણુ ધ્યા ઉત્પન્ન કરે એડું તેનું કલ્પાંત્ત અને ડ'પારી છતાં પણુ 

એક ૬ ડોશી અને ચાર પાંચ બ્રાહ્મણાએ મળી મરવાને ન ઈચ્છતા 

તેમના ગરીબ અને અસહાય ભોગને ચીતાની પાસે લીધો, ત્રાસથી અતે 

રૂદનથી કાયર્ થઈ ખેબાકળી થઈ થઈ ગયેલી છોકરીતે બિચારીને તેમણે 
ચિતા ઉપર્ બેસાડી તે નાશી ના જય માટે તેના હાથ અને પગ લાકડાંની 
સાથે સપન તાણી ખાંધ્યા. કલ્પાંત કરતી અને ત્રાસથી 'ચિસો। પાડતી તે 

ખાળકીતે પછી _એ લોકોએ જીવતી જ ખાળો મૂકી, આ દેખાવ ન્નેતાં મારા 

હૃધ્યમાં ઉત્પન્ન થયેલા ક્રોધને હું વારણુ કરવાને અશક્ત થયે! હતે।. મારાં 

નેત્ર આંસુથી ભરાઈ ગયાં હતાં અને મૈ યા હોમ કરી તેને બચાવવાને 

ભાટે હિમ્મતથી સાહસ કર્યું હોત, પરંતુ વળી મારા મનમાં કક ધર્મ સ" 
બધી કાર્યમાં વચ્ચે ન પડવા માટે વિચાર ઉત્પન્ન થવાથી હું મારા ક્રોધને 

મારીને ચૂપ ખેશી રલ્ષો. હિદુ લોકતા ધમૅ-વહેમ ઉપર ધિકાર કરતે! અને 
એ બાળકીની દશા ઉપર આંસુ પાડતો! માત્ર નીચેની કવિતા યાદ કરીને 
ખેશી રજા, ધર્મનું કામ પબળ છે, ધર્મમાં માણુસ આંધળાં થાય છે એ 
ગામેમતે પોતાની છોકરીને દ્યાત દેવતે ભોગ આપી હતી, ધશ મતુષ્યને 

કેવાં દુષ્ટ કર્મમાં પ્રેરે છે અને કેવાં કર્મ કરાવે છે તે આના ઉપરથી જેઈ* 
લેવું, આ કવિતા કાઈ કવિએ બનાવેલી છે અને તે યાદ કરીને મૈ 
પણુ સતોષ પકડયે।, ધર્મતી બાબત માણુસતે આવાં દુછ કમ કરાવે છે, 

માટે તેમાં આડા પડવુ નહિ. દરેક ધર્મમાં કેટલાંક ધણાં નિર્દય અને દ્છ 

કમીતે માડી આપેલો હોય છે. માણુસો ધર્મને નામે મહા દૂછ્ટ કર્ય કરે છે. 
હિ'દુઓ અઘાપિ પણુ ધર્મને નામે કર્મ કરે છે. વૈષ્ણુવોનાં મ દિરમાં ધરીને 

નામે સું ઓછે વ્યભિચાર થાય છે ? માબાપ પોતાનાં બાળકોનો ભોગ 
આપે એ સું ધયૈતું ઓછું ધાબલ્ય છે ? 

હજી મેં શાહ્મણુ રાક્ષસોની કરતા અને જુલમની છકોકત તોપુરી ન* 

થી લખી, હિંદુસ્તાનના કેટલાક ભાગમાં તેઓ બળવાથી ડરતી વિધવાઓને 
જીવતી દાટે છે. એવી સ્રીઓને તેઆ ગળા સધી જ્ત્મીનમાં દાટી છે 
પછી ખે ત્રણુ જણા તેના ઉપર ધશી જ૪ તેડું ગળું એવા તો નેર- 
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કરીશ છતાં સ'પૂર્ણુ નહિ થાય. ઇશ્વરની સાથે એડયવાળા નેગીઓના સ- 
અધે તો તે મારાથી યયાધે થરો નહિ જ. તળાવના તીર ઉપર્ અથવા હિ- 
ડુઓનાં પવિત્ર ધામની અડાળીઓમાં અને ચોતરાએ ઉપર તથા મોટાં 
ઝાળ તળે તેઆ એક ધુણીની આગળ આખે રારીરે રાખ ચોળા- 
ને સાવ નાગા થઈ પડી રહે છે. કેટલાક ગાંઠોવાળી, સુંચાયલી અને 
શખથી ભરેલી પગના ધુંદયુ સધી પહોચતી જાક્રીઆ ડુંતરાના વાળ જેવી 

અથવા પોલીસ નામના રેગીના વાળ જેવી મોટી જટાએ રાખે છે. એક 

અથવા ખેઉ હાય માથા ઉપર હમેશાં ઊંચાજ રાખી રહેનારા અને મારી 
ટચલી આંગળાના નેટલા જેમની આંગળીના નખ વધી ગયેલા હોય એવા 
ધણાક જેગીઓ મે નનેયા છે, તેમના હાથ પાતળા પડી સકા લાકડા જેવા 
થઈ જય છે અને રૂધિરાભિગમન બધ થવાથી તથા સાંધામાં શારીરિક 
સ્નિગ્યતાનો અભાવ થઈ જવાથી એ હાથ તેઓ કદી નીચા નમાવી શ- 
કતા નથી. ખાવા માટે પણુ તેઓથી હાથ નીચે નમાવતે। નથી. જુવાન 
અને વહેમી માણુમાતેમતે અસત પવિત્ર અતે મહાજોગી જણી ઘણું માન 
આપે છે. નામા, ઉઘાડા અને કાળી ચામડીવાળા, લાંખી જઢાઓવાળા, 
ઉંચા હાથવાળા, લાંબા અતે વળી ગયેલા નખવાળા, અને મૈ આગળ જ- 
ણાવી એવી રીતે જીદગી ગુન્નરતા જેગીઓના જેવો નર્ તો રૈવિભૂમિમાં 
પણુ નહિ હોય ! તેમના તપાચરણા ઘણાં ઉશ્મ અને ત્રાસજનૃક હૈય છે. 
દેશી રાજાએના દેશમાં જેમના સામુ પણુ ન નતેવાય તેવા આવા નાગા 
આવાઝ નાં ઝુડનાં ઝુંડ મૈ ઘણીવાર ન્ેયેલાં છે. એ નાગાબાવાએઓનાં 
ઝુંડમાં કેટલાક ઉર્ધ્વહસ્ત, કેટલાક દીર્ધ જટાવાળા, કેટલાક જટા જુટવાળા, 
કેઢલાક મોટી ડાંગો લઇને ફરનારા, અને કેટલાક સુકી વાધની ચામડીને 

ખભા ઉપર લઇને કૂરતારા હોય છે. આપણા મોહોક્લામાંથી કાઈ સાધુ જતે 
હાય અને લોક નેમ તેના સારુ જીવે તેમજ ભાવથી જેમના તરફ શ્રીઓ, 
નાની છોકરીએ અને માણુસો નેતા હોય તેમની કઈ પણુ દરકાર ન રા- 
ખરતાં આવાર્દૂનાગા બાવા ખેશરમ થઈ મોટાં નગરમાંથી ખે ધકડ રડી 
ચાલા જતા ન્નેગીઓનાં ઝુંડ મે' ઘણીવાર ન્ને્યાં છે. ખાન્ન માણુસોના ઠરતાં 
* આ વધારે પવિત્ર અને જીતેદ્રિય છે? એમ માનતો આર્થાણું સ્રિયો 
વારવાર આવા સાવ નાગાખાવાઓતે ભિક્ષા કરાવે છે, 



છ્િંમાં * સરમત” તામતો એક નાગો ૬ઇર રહેવો! હતો તેનાથી છુ 
ખૂડુજ કાળા પામતેઃ હતે. એ કેકીર તેની માએ જણ્યે! દશે તેવોને તૈ- 
વોજ નમ દ્થ્વિના બઝારમાં વારંવાર હેરાદ્ેરા કરતે! મારી નજરે પડતો હતો. 
નિર્કકજ થઈ દિક્વીના બઝારમાં નાગા નાગા ન ફરવા માટે ઔરંગઝેબ પા- 
દશાહે એ નાગા ક્કીરતે સમજાન્યો, તેતે સાર સારાં વચત આપ્યાં અને 
છેલે ધમ૪ી આપી તો!પણુ તે એકને ખે થયે નહિ, પાદશાહનાં વચતો 

અતે ધમકીને તેણે ધુતકારી કાઢયાં. વ અથવ! લંગોટી વાળવાવી સાફ 

નાજ પડવાથી છેવટ પાદશાહે તેને ગરદન મરાવ્યો તે તેણે સલું પરંતુ પો- 
તાતી હડ મૂકી નહિ. 

હાથીના પગમાં નાખવામાં આવે છે એવી ભારે લોખંડની સાંકળે 

પણેરનારા ઘણાક નાગા ફીર વળી દેશમાં એની એજ દશાએ ઝુસાફરી 

કરતા મોરી મોટી હજ ડરવાને તરારે જય છે. કેટલાક સાત આડે ક્વિસ 
સધી સાવ ઉભા જ રહૅ છે અને તે દરમીયાત રાત્ર ઘોડી ઉપર હાય મૂકી 

સદજ વિરામ લેવા સિવાય કદી પશુ બેસતા કે સતા નથીં, આવા હડવાળા 

કૂીરા પણુ બ ઘણા જયા છે. લાગ લાગટ ઉભા રહેવાથી તેમના પગ 

લોડી ઉતરીને થાંભલા જેવા થઈ ન્નય છે, વળો કેટલાક ફકીરો ઊંધે મ- 
સ્તદ્ટે અથવા ઢાથ ઉપર જ પગને આકા? તરફ રાખીને પદરાતા પ્રટરે 

સુધી ઉન રહેલા સ નયા છે. આ ન્નતના દુર્ભીગ્ય માણુસે! કેવાં કેવાં 
ફુઃખકર આસનોઃએ ખેશી રહે છે અથવા ઉભા રહે છે તેનું હવૅ રું વર્ણુત 

કરૂં છું, કેટલાંક આસન તો! એવાં શરીર વાળવાર્નાં હેય છે કે જ આ- 

પણુદ કસરતીથી પણુ બતી શકે નઠિ. આવાં કછકર આસનેોવાળી તપથયો 
કરવાનું કારણુ મોદી ઇચ્છાએ હોય છે. તેમને નેતાં આપણુતે દયા 
ઉત્પન્ન યાય છે, પરંતુ હિંદુસ્તાતમાં પરિચયતે લીધે તેમતા ફૃટપર કે!ઇને 

થાદ ઉતપન્ન થતી નથી. . 

હિંદુસ્તાનમાં આવતાં પ્રયમ મતે આવો! અન્તાન વહેમ ન્નેતાં ઘણીજ 

ગમત અને આશ્ચર્ય ઉત્પત્ર યતું હતું અને આના સબંધે રું સમજવું તે 
પણુ છું “ણી શકતે! નહેતે!. દર અઘોરી અયવા માનડેષો સાઇતીકની 
નત્નાજ આ ન્ેગીઓ પાછળ રહેલા નમુના દરો, એમ મારે જાનનું પડે 

છે. શને તેમનામાં અનન, અધમત, અને ઢેરતા સિવય વધારે સમજણ 
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હોય એમ લાગતું નથી. તેએ બીલકૂલ દયા રહિત, આચારવિચોર હીણુ 
અતે મૂર્ખતમ માણુસો છે. વળી ડું વિચાર કરૂં છું કે, ભટકનારા, આ- 

ઊસ્રુ-કદાસીન, અને સ્વતંત્ર સાધુએની જદગી મતુષ્યનું મતહર્ણુ કરનાર 

એક અદ્ભૂત શક્તિ હશે અયવા જે ગર્વ સઘળા મનુષ્યોના પવર્તનમાં 

સમિશ્ર થયેલો નેવામાં આવે છે, તે ગર્વ અયવા અદ'તા રૂપાળા ખાળીઆમાં 

રહીને પ્લેટો કહે છે તેમ આવી ન્નતના અતેક માનવ યંત્રોને ચલાવનાર 

વરાળ જેવો હરે. પેલા ભવમાં મોટા રા” થવાની અભિલાષાથી જ કૂરીર 

લોકો આવી ઉગ્ર તપરશ્રર્યા કરે છે એમ કહેવાય છે અથવા ને તેએ એક 

મોઠા પાદશાહ નથી થતા તે! પણુ તેઓ એક મોટા દેશી રાશન અતે 

અમીરના જેવા સુખભેોગી તે! થશેજ, એમ તેમના મનમાં વિશ્વાસ રહે 

છે. પરંતુ મારી સાથે યતા એવા વાદની વખતે મૈ તે! વારંવાર તેમને 

મારો એવોજ મત આપેલો છે કે-ને આ ૪'૬ગીમાં કંઈ સુખ ન માણ્યું 
અને તેને દુઃખતર રાખી તે પછી આવતા જન્મમાં સુખ મળશે, એવી 

આશાથી કેમ દુઃખ ભોગવાય? કેણુ જણે છે કે કાલે શું થશે? આ જન્મમાં 

મહા કછ વેઠવાધી ( ચિતોડના ) રાણાના જેવું સુખ મળશે, એવી 
આશા રાખવી એ આકાશ કુસુમવત્ છે. જયસિંહ અને જશવંતસિંહ જેવા 

હિંદુસ્તામના મહાપ્રબખળ અને વૈભવી હિ'દુ રાજાએના જવા સુખને અર્થે 

આ જીંદગીમાં મહા ૩ષ્ટતરે જદગી ગુન્નરી દેઠદમન કરનું એ સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ 

થતો! નથી. મેં તેમતે જણાવી દીધું ક ડું કંઈ તમારા એવા વહેમાથી છે- 

તરાઈ જઉં તેવો! માણુસ મથી. મં તેમતે કહ્યું કે, કાંતો તમે મૂર્ખતા શિ 

શામણિ છો અથવા તમારા મનપા કંઇક દુષ્ટ ભાવનાઓ રહેલી છે કે 
જેને તમે દુનિયાના લોકથી છૂપી રાખો છે.₹ કેટલાક ફકીરો સંપૂર્ણ સાની 

ભ હિંદુ લોક જન્મારાના ધર્મ ભોળિયાછે હછી પણુ એવા ફ્ેટલાક દૉંગી 
સાધુઓ દેરામાં અનેક ભો!ળાઆઓને ધુતતા સેવામાં આવેછે. ગુજરાત અને કાડીઆવાડ- 

માં ફરતા આવા સાધુ ઘણા છે. ધર્મનું તત્વ નહિ #ણ્ન॥રા ભોળા લોકા 

તેમના તપથી સે।ળાઈ નયણે મૈ।ન રડે, ઉભા રહે વગરે રોંગ કરે એટલે વહેમ 

બૈરજેવા તે મરરો ઢોંગી ઉપર રીદા થઈ સતય પરતુ તેમને એટલો વિચાર નયી કે 

જે મૌન રલાથી ઈશ્વર મળતો હોત તો છભૃ ઉપ્તત ન કરત સુધારા વાળા 

અને ભત્ેફાએની ફરજ છે કે આવા રાંગીઓને પકડી સખ્ત શિક્ષાએ પટ્ાચાડવા, 
૩૨ 
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ખરેખરા નેગી અતે જશરની સાધે એડય થઈ ગપેલા હોય તેવા રાણાય 
છે, અને લોક તેમતે તેનું માન આપે છે, આવા નેગીઓ અતે ક્કીચ 
ઘણું કરીને નગરમાં કૅ ગામડાંમાં આવતા નથી, પણુ વરતીથી ટૂર પર્વતની 

શુકાએ માં અને જગતમાં રહે છે. તેમને ને કોઈ ખાવાનું આપે તે! ખાય 
છે નહિ તે॥ તેએ! પોતાના તપના ન્નેરથી વાયુતું ભક્ષણુ કરીતે પડયા રહે 

છ અતે નિક્ષાની દરકાર રાખતા નઘી, એમ હિદુએ માતે છે. કેટલીકવાર , 

આવા સાધુએ મોટી મોટી સમાધિઓ વેછે, એમ કહેવામાં આવે છે અને 

જોળીઆ લેક માને પણુ છે, તયા મને એક જેગીએ કથં પણુ હતું કે 
શણા કલાક સધી સમાધિ લઇને મોઢા યોગીએ પોતાના પ્રાણને ઇશ્વરની 
સાથે જેડી દેછે, યારે તેઓતે સાક્ષાત્કાર થાય છે અને તેમતી સામે તેએ 

ધવળ દિવ ન્યોતિરૂપ તૈજથહ્મ દેખે છે અતે તે પરમાતદર્માં એક 
થઈ ન્નય્ છે. આવા સાધુઓને કે!ઇતી જરૂર રહેતી નથી તથા તેમને સવે 

અવસ્ધાએ સમાન થઈ રહે છે. મતે આના નેગીએ વિષેની વાત કહેનાર 
ન્તેગીએ વળી કહ્યું હતું કે તે પોતે પણુ આકી સમાધિ લઈ શકે છે 

અને સાધુ સંતને મળનારા માણુસે! પણુ સમાધિસ્ય નેગીએની આ વાતને 
માતે છે. એ તો સંભવિત છે કે ઘણા લ્વિસની ભૂખથી અતે ઈંદ્રિય સ- 
યૂમધી તથા પરિચયથી મનુષ્ય આવી ન્નતતી સ્તમાવસ્થ! નવી દશામાં 

આવી શકે છે. કારડન આપણુતે કહે છે ક, તે પણુ ઘણીવાર પોતાની છ. 
ચ્છાનુસાર આવી દશા લઈ શક્તો હતે, એટલે કે ફકીરો અને સાધુઓના 
જેવી સમાધિ લઈ શકતે! ઘતે!. ફકરો સમાધિ લેવામાં પ્રયમધી કેટલીક 

યુક્તિ વાપરે છે અને તરશા ધ્વિસતે! અનુભવ લેછે એદલે ધીરે પીરે તેઓ 
પોતાના પાણુતે આવી જતની સમાપિમાં લઈ જઈ શકે છે અતે ઉન્ 
તારી શકે છે. દખકા તરીકે તેત્રા કહે છે કે સમાધિ લેતાં શીખનારતે 

માટે પથમ કટલાક મહિના સધી માત્ર દ્ધ અતે રેટલા ઉપર રહેનું પડે 

જે, પછી અપવાસ કરવા પડે છે અતે પછી કેઈ પણુ શતતા સગરહિત 

સ્થાનમાં રહેકું પડે છે. એવે વખવે વર્ણી” દતા આકાશ તરફ [તેકલ 
દૃટિએ નેઈ રહેડું પડે છે. અ પરમાશે કેટલીકવાર સુધી પ્રાણુતે ઉચો 

સડાત્યા પછી પાછે તેતે નીચે ઉતારવો! પડે છે. પાણુ વાયુને એતરમાં 
નિરોધ કરી પછી તેઓતે આંખો ઢાળીને નાકની ઈંડી ૬પર દક ગાંધી 
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પહ્માસતે ઘણીકવાર સુધી બેશી રહેવું પડે છ. આ પ્રમાશે નાકની દાંડીની 

સમાંતર બાજુએ ઘણીકવાર દૃદિ એક નિશ્રલ સ્થિતિમાં બહ આસને રહે 
જું યારે કોઈ દિવ્ય તેજ તેના જવામાં આવે છે, આ ધમાણું સમાધિસ્થ 
થપતે પરમાનદમાં આનેદ લેવો એ નેગીએનેો મુખ્ય આનંદ છે. આ રીત 

સુષ્રીઝમ જેવીજ હોય એમ લાગે છે. આ એક ન સમન્નય તેવું રહસ્ય 

છે અને સમાધિ લેનારા જેગીએઓ, આ વિષે સંપૂર્ણ સાન કોધતે આ- 

પતા નથી પરંતુ ઉપર લખી તે બામત મારા આગા સાહેબે રાખેલા એક 

વિદ્માન્ પંડિતે મને જણાવી હતી અતે તે ઘણે દરજ્જે તે જણુતે। હશે 

તેવીજ ખરી હશે, કારણુ કે આગાસાહેબ જેવા આશ્રયકથી તે કંઈ છુષુ 

રાખે એમ તે! કહેવાયજ નહિ. મારા આગા સાહેબ પણુ સુરીઝમનતા સાતા 

હતા. અસદ ભૂખમરો, ઘણા દ્વિસના ઉપવાસ અને વિષમ તપાચરણુથી 

આ લેક આવી સ્થિતિ અથવા વિકાર પામતા હશે એમ હું માતું છું. 

આપણા દેશના સાધુઓએ એમ નહિ ધારવું કે આવી બાબતમાં એશિ- 

યાતા સાધુઓના કરતાં તેએ ચડી જય છે. આરમીનીઅન, કોપ્ટસ, ગ્રીક, 

રેસ્ટોશિયન્સ, જેકાબીનસ, મેષોનીસ્ટસ વગરે યૂશાપિયન સાધુઓ આ લે!" 

કતી સાથે સરખાવર્તા માત્ર શીખાઉ જેવાજ લાગે છે, જે કે એટલું તો 

મારા પોતાના અતુભવથી ડું કછુલ કરૂં છું કે, આપણા દેશના જેવા શીત 

પદેશે કરતાં હિંદુસ્તાન જેવા ગરમ દેશમાં ભૂખ એઇછી લાગે છે અને 

ઉપ્વાસાદિ કરવા એ એટલ બધું દુસ્તર લાગતું નથી. 

ડિસિયાગર અને બાજીમર* 

ઉપર જણાવ્યા તેના કરતાં જીદી જતના બીન સાધુએ થાય છે, 

તે હવે હું તમતે જયાવીશ, આ લોકે વધારે ઢૉંગી અને લોકને ધુતનારા 

હોય છે. આ લેક હમેશાં દેશમાં કરતા રહે છે અને લે।કતી દરકાર ન 

જાય એમજ દેખાડતા રહે છે. ભોળા લોક્રો એમ ન્નણે છે કે તેએ પર- 

ગ્રેશ્વરના માણુસા છે અને સોતુ રૂપ કેમ કર્યું તે તેમને સારી રીતે આવડે 

જી. કિમી કરતાં તેઆ ધણા લોકનાં ધર ધાલે છે. માત્ર કિમીઆથીજ 

સંતોષ ન પામતાં તેઓ ખુટીઓ પણુ રાખે છે અને લોકો એમ માને છે 

ક તેએની પાસે *? પારાની ભસ્મ હોય છે તે ખાધી હોય તો માણુસ ગમે 

તેવા અસાધ્ય રોગમાંથી પણુ ખેહો યાય છે, અને તે જેટલું ખાય તેટલું પચી 



સપર બર્નિયરતે! પ્રવાસ. 

લ્નંય છે, આજીમરે। પ'ગુ ટેરામાં ફરતા કરે છે અને તેઓ જાદુયી લોકતે 

અનેક જતના વહેમમાં નાંખે છે. જોગ જગે જ્યારે બે નગીએ અયવા 
4દુગરે! એક$! થઈ નય છે, મારે તેએ! વ્ચે રસાકથી થાય છે અતે તે 
વેળાએ તેએ લોકતે ધણા ચમાર કરી બતાવે છે. લેક કહે છે 3 તેએ! 
એક ઝાડની ડાળીતે તરતજ જમીનમાં રોાધી મોરે લાવે છે, ફ્ળ લાવે છે 
તૈને પકવે છે અતે ખાય છે. તેઓ તર્તેજ ઈડાતે સૈવીનતે તૈયાર કરે છે 
અને એક પળમાં તેમાંધી જેવી ન્નતર્નું કહેવામાં આવે તેકું પક્ષી ઉત્પત્ર 
કરી ઓરડાતી ચારે બાજીએ ઉરાડી દેખાડે છે આ સિવાય બીન્ન ઘણા 

ચમત્કાર તેએ કરે છે જેતી ગણુતા અત્રે કરવી એ મને ઠીક લાગતું તથી. 

ડું દ્લિમીર છું કર હું આ લોકોના યમતારમાં ડેઝ વજત મૂકો શકતે. 

મથી. એકવાશ મારા આમાસાહેમે આવા એક ન્તદુમરતે બેણલાવી મંગાવી 

તેને કહ્યું હતું કે-ને તું મારા મતમાં કાલે સવારે જે વિચાર આવ- 
વાના છે તે લખી આપે તો તતે દું રૂપિઆ ત્રણુસે આજું. મેં પણુ તે 
૪તદુગરને તે મારા વિચાર કહી આપે તો ર્ષ રૂપિઅ? આપવાનું કશું હતું, 
પરંતુ પછીથી તે અમારી પાસે આવ્યોજ નહેોતે. એકવાર પરીતે પણુ 
તૅવા બાજગરની સાથે તેં વીકશ્ષ રૂપિઆની ચરત કરી દવી, પરંતુ તેમાં 

એ હું તાસીપાસ થષો હતો. એવા માણુસોતા તમાસાએ મૅ ઘણીવાર 
ન્તેયા છે અતે તે ખધી વખતે મે' તેમની હાથ ચૌજાકૉ અને લોકની નજર 
ચૂકાત્રવાની રીત જેઈ છે પરતુ એકે વખત મતે તેમતા ચમ;૩ારમાં 

કઈ ચમત્કાર લાગ્યો નથી. લોકોને ચમત્કાર લાગે તેવા ખેકે મેં પકડેલા 
છે પરંતુ તેમાં મતે વિશ્રાસ આવને! નથી. એકરાર એક માણુસે મારા 

આગા સાહેબના ચોરાયલા રૂપિઅ! કાણે લીધા છે તે જ્વણુવાને માટે એક 
એવે ઢૉંગ ક્યો હતો અતે તેનું સોપાજી ખે ખુધ્લં કરી નાંખ્યું હતું. લેન 
જતે ધુતતારા સવા નદુગર લોકો આ દેશમાં ગામે ગામ ફરતા સ્નેવામાં 

આવે છે. 

બીછ સક ન્તતના ફ્કોરા ચાય છે તે નગરમાં મદા ઝમાં પહેરીને 
ફરતા દ્રે છે. આ લોક દેખાવમાં કઇક સારા અને સભ્ય હોય છે, પરંતુ 
તૈ ઘણાજ ટૉગી માવુમ પડે છે. તેગ! પે!તાના હાથમાં એક નાતી 
યુમણી રાખે છે બતે પવિત્ર ડુરાનના કલમાં એઇલતા ફરે છે. લેક પેમને 
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ધણુ[જ પવિત્ર ગણે છે તયા તેઓ જે ઠેકાણે ન્નય યાં તેમને રોકવામાં આ- 

વતા નયી તેએ પરતા ફરતા લાગ નેઇતે કોઈ હિ'દ ગ્ૃહસ્થના અથવા મુસ- 
લમાન ઉમરાવના ધરમાં દાખલ ચાયછે, ન્યાં એ! ધણો હૉસથી વધાવી લેછે, 

કારણુ કે તેતું કોઇના ધરમાં જગું એ અહોભાગ્ય જેવું ગણાય છે. આ 
માણુસેને આ પ્રમાણે ઓએ સાથે સમેલ થવાની છૂટ હોવાથી ઈશ્વર 

જાણું કે તેએ કેવો અનધ કરતા હરો, મારા જણુવામાં એમ આવેલું છે 
કે તેએ આ્રીઓની સાથે 'બદ્દ્ેલીથી વતેં છે, અને ધર્મને નામે તે અનાચાર 

ઉપર કોઈ લક્ષ આપતું નથી. પાદશાહતા અતે રાજાઓના રાજ્યમાં આવા 

ખનાવ ધણા બતે છે, આ લોકો આપણા ધર્મના પાદરીએ જેવા છે અને 

ઘણાએા મને એળખતા હોવાથી તેએ મતે નેઇતે એમ કહે છે કે આ 

ષ્રીરંગી આપણુતે ઓળખે છે કે, આપણા હિંદુસ્તાતના ખ્રીસ્તી પાદરીએ 
જેવા આપણે મુસલમાનના પાદરી છીએ. 

આ ધુતારા જેગીએ, ૪ીમીઆગરે અતે બાછીગરો ઉપર્ હવે બહુ 

લ'બાણુ થઈ ગયું, હવે હું હિદુઓનાં ધર્મ પ્રુસ્તકા વગરે ઉપર લખુ' છું. 
હું સસ્કૃત જાણુતે। નથી, એટલે તે ભાષામાં લખાયલાં પુસ્તકો વિષે હું જે 
૬ મોલું છું તેથી આપ આશ્ચર્ય પામતા નહિ. શાહજહાનના વડા પુત્ર 

દારા શિકાહતી પાસે ઘણું વર્ષ સંધી રહેલા એક હોશિયાર ખાહાણુ પંડિ- 
તને પોતાની પાસે રાખવા માટે મૈ મારા આગા સાહેબને ઘણાજ આ- 

ગ્રહુ કરી પેલા બાહાણુને રખાવ્યો હતે(, કે જેથી મારા નનણુવામાં પણુ ક- 
૪ક આવે, માત્ર આ ખાહ્યાણુ પડિતની સાથે હું ત્રણુ વર્ષ સુધી રહો 

એઠલાજ પરિચયથી નહિ પરતુ તે મને વાસ્વાર બીન્ન વિદ્દાનો સાથે 
મેળવતે! હતો તેથી હું તેમનાં પુસ્તકે વિષે કઇક લખવાને શક્તિમાન ય- 

ચા છું હાર્વેશ અને પેકેટતું શારીરિક શાઅતું ઈરાની ભાષામાં ભાષાંતર 
કરીને સમજાવત્તાં જ્યારે હું અને મારા આગ્રા સાહેબ ક'ટાળતા યારે ગ- 
મ્મતને અતે જ્તાનતે ખાતર અસે તે પડિતજતે શોલાવી તેમતી લાંબી અને 
કટાળ આપે તેવી વાતો સાંભળતા હતા. પડિતજી જરા પણુ થાક્યા વગર્ 

અને દસમા વમર્ પોતાની ક્થાએ, ધણીજ ગ'ભીસ્તાથી અમતે કલા કરતા 
હતા; તપ્રા તેમાં પોતાની બાકત સિદ્ધ કરવાને માટે બાળક જેવા તાદ 

વિવાદ યલાવતા હતા. 



ર૫૪ બનિંષરતે! પ્રવાસ. 
“ટેન્ડય 

હિદુએ। માને છે કે અક્ષરબહમ પાસેથી તેમતે ચાર ધમ પુસ્તકો મ 
ળેલ્ાં છે, અને તે વેઠ કહેવાય છે. વેદતો અર્ધ નણુડુ યાય છે અતે તેમતા 
મત મમાણે એમાં બધાં શાસ્ટતે! સાર સમાયો! કહેવાય છે પહેલે અર્મવ 
વેદ, બીજે યજુવેદ, ત્રીજે વ્ઠક્વેદ અતે ચોઘા સામવેદ કહેવાય છે આ 
પુમ્ત%ા પ્રમાણે આર્ય ચાર જાતમાં વહેચાયવા છે. બાહ્નણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય 

અતે શુદ્ર આ લોકા એક બીન્નની સાથે પરણી શક્તા નથી, એઠશે કે 
બાહ્મણુ ક્ષત્રિયની કન્યાને પરણી શકતા નથી, બીછ નાતે! પણુ એજ તિય 

મૃતે અનુસરે છે અધાત્ અન્યોન્યમાં કન્યા વ્યવહાર તથા ભે।જન વ્યવહાર 

રાખી શકતી નથી 

પુતર્જન્મતે માટે પિથાગારસના નેવે જ વિચાર અત્રેના ઠિદુશા- 
આતો છે આથી હિદુએ માણીને ધાત કરવાની મતા કરે છે ક્ષત્રિયને 

માટે માસ ભક્ષણુની રન છે, પરતુ ગાય અને મોરનું માસ સર્વે વ- 

રણુને મારે વર્યે ગણાય છે આ બે કાણીને માટેતેએ વધારે પૂજ્ય ભાવ 
શખે છે ગાયતે માટે એમ કહેવાય છે હિદુઓઆ મરી ગયા પછી વૈતરણી 

નામની નદી તેનુ પુછ્ડુ પકડીને તરી જય છે, આવે! મત લાવનારાએ ફ- 
દાપિ મિસર દેશના ભરવાડોતે ગાય અને લેંમના ઝ્ુછ્ડા પકડીતે તાઇલ 

નદી ઉતરી જતા જેયા હશે તેઓ એક હાથે ગાર્યનુ પુછડુ પકડે છે અને 

બીશનન હાથમાં તેતે બરાગર ચલાવવાતે માટે પરોણો રાખે છે વળી ગાય 

ષવિત્ર અને પૂન્ય માન્વાતુ ખીજી કારખુ એવુ માલુમ પડે છેકે તે ધણીજ 

કામતી છે ગાય માણુસને દૂધ અને ધી પ્રા પાડૅ છે તે ઉપરાત ગાય ખે- 
લીનુ એક મોટુ સાધન પુરૂ પાડે છે વળી જે કામ અને ઇશ્યાંડની માફક 
હિરુસ્તાનમાં પણુ ગાય ખાવામાં આવે તે, હિરુસ્તાતમાં ચર્વાની જગ્યા 

થોડી હોવાથી મૂળે ૦ ગાયો અને બળદ થે!ડ છે તે કાપવા માંડતા સ- 

પાઠ ખધ થઈ રહે અતે તેતે પરિણામે હિદિસ્તાનની જમીત અખેડ પડી 
રહેવા દહાડો આવે આઠ મહિતા સુધી હિદુસ્તાનની ભૂમિમાં લી7ુ ધાસ 

થતું નધી એઠ્વે તે આઠે માય ગાયો અતે ટોર સુવરતી માદ 
મેત્રુ ખાળતે નતિંવીડ કરે છે વળા જઠાંગીર પાદશાહના વખતમાં બાહાશોતી 
અરછ ઉપરથી અને રારતી તગીને લીવે તેશે કેટલાક વવ સુધી ગાય અ- 

ને રારને મારવા નહિ, એવો હકમ કાઠપો હતો] પોડા જ વખત ઉપર ગએ- 



મૂર્તિપૂ#્ન્ક હિંદુઓ, ૨૫૫ 

૨ગઝેમતે પુષ્કળ વૈસા આપી તેવો ન પશુએ!તે નહિ મારવાને હુકમ ક- 

ઢાવાતે માટે બ્રાહ્મણોએ અરજી આપી હતી. તેમણે એ અરજીમાં જણાવ્યું * 

હતું કે, પચાસ સાઠ વર્ષ થયાં જમીન પડતર રહે છે અતે બળરે! ભળતા 
નથી, તેવું કાર્ણુ માત્ર ગાયો મરાય છે તેજ છે. વળી હિંદુસ્તાનમાં ગાયતું 

માંસ પચો પણુ શકતું નથી. માત્ર શીયાળામાંજ તે પચે છે, પ્રાણીઓના 
ધાતને માટે બધી કરનાર તત્વત્ઞાતીએ એમ ધાર્યું હરો કે પશુ વધ બધ 

થવાથી લેક એક બીન્ન પ્રલે વધારે મમતાળું અને શાંત પરકૃતિતા થવારો, 

જે ક નનેઇએ તેટલો જુસ્સો તો તેમતામાં રહેવો જ જેઇએ, પરતુ આ 
તો એથી ઉલટું જ પરિણામ આવ્યું અને લોક વધારે દયાળુ અતે અહિ” 
સક થવાથી નિર્બળ થઈ ગયા, 

પુર્વ જન્મનો સિદ્ધાંત એવા છે કે જેથી મતુષ્યોના મનમાં અહિ” 
સાતે મુદ્દો બરાબર ઉતરી શકે છે. પ્રાણીને મારીને ખાવાથી માણુસ પે।- 

તાના પુર્વજતે મારી ખાય છે અને એ પાપ કદી ટળતું નથી. વળી બરા- 

હાણાએ એમ પણુ ધાર્યું હશે કે, ઉત્તર હિંદુસ્તાન જેવા ગરમ દેશમાં ગાય 
અને બળદતું માસ લોકતે પચશે નહિ અને વ્યાધિ ઉપ્નન્ન કરરો. વેદધમૈથી 
દરેક આર્ય બ'ધાયલો છે કે ૨૪ કલાકમાં ત્રણુ વાર તેણે પૂર્વાભિમુખ ખેશીને 
સ'ધ્યા-ઉપાસના કરવી. ત્રણું સંધ્યા વખતે માણુસે નહાવું જોઇએ અને 

જે।જત ન લેતા પહેલાં તો અવશ્ય નહાવુ ન્તેઇએ. બાંધ્યા પાણી કરતાં વ- 

હેતા પાણીમાં સતાન કરવું અને સૂર્યતે અર્ધ આપવા એ વધારે સારૂં છે. 

હિ'દ્સ્તાન જેવા દેશમાં આ પ્રમાણે સ્તાત કરવાને ધારે ખાંધ્યો છે તે 

પણુ ઘણુંજ વિચારિત કાર્ય કરેલું છે આ નિયમ શીત દેશોમાં જળવાય 
તેવે! નથી, જે કે નિયમ ખબાંધનારાઓને! એવો દઢ બધ નહિ હોય તેમ 

છતાં મારા પ્રવાસની દરમાંઆન ઘણા લોકને મેં ટાઢના વખતમાં અને શીત 

પ્રદેશર્માં પણુ આ નિયમને અનુસરતા ન્નેયા છે. તેએ! પ્રભાતમાં હાડા ન- 
દીના પાણીર્માં ડુબકો મારે છે, કિવા ટાઢા પાણીતો ઘડો હાથમાં લઇને 

સપાટ બંધ માથા ઉપર ભભળાવી રે છે. તેમતા આ નિયમ સામે મે'ધ- 
ણી*વારેનતેમતે સમજવેલા કે, સ્તાન વિધિ બાંધનારે શીત પ્રદેશને માજે 
નિયમ બાંધ્યો નથી, તથા સ્નાન કરવું એમાં કઈ દૈવી કાર્ય જેવું નથી,કારણુ 
ક તે તો માત્ર માનંવ-જાતતી એક સ્વચ્છ રહેવાની શોધ છે. મતે તેએ 



ર્પદ બર્નિયરતો ધવાસ, 

ઘશે।જ વિચિત્ર ઉત્તર આપતા હતા. વે કહેત! કે, અમારા આચાર ધશ્રે 

માત અમારે માટે જ ખાંધેલા છે, દુતિયાતે માટે બાંધેલા નથી. અમારો 
ધર્મ તે અમારો જ ધમ છે અને એજ કારણું અમે અમારા ધર્મમાં થી- 
જ પરદેશીને દાખલ કરી શકતા નથી. અમે એમ નથી ડહેતા કે તમારે 

ધમ ખોટે છે, તમારો ધર્મ તમારા દેશતે યોગ્ય બધાયવે! હરો; કારણ કે 
ગ્વગતે માટે ઈશ્િરે કઈ માત્ર એકજ માર્ગ બાંધેલે! નથી. ટું તેમને એમ 
ખાતરી કરી શકતો તહેોતો કે, કિશ્રિયન ધમ તે. એક દેશને માટે નહિ, પ- 
સંતુ આખા જગતને માટે બધાયલે છે અતે તે સર્વેને બંધ બેસતો 

આવે તૈમ છે. 

વેદમાં એમ કહયું છે કે, ઈશ્વરતે સદિ ઉત્પભ્ન કરવાની ઈચ્છા થતાં 
તરત જ કઈ તૈશે તે બતાવી નહોતી. પ્રથમ તૈણે ત્રણુ સપૂર્ણું દેવ ઉત્પન્ન 
કયો દત્તા. બહા, ઉત્પન્ન કરનાર, વિષ્ણુ, પાલન કરનાર, અને શકર અ 

થવા મહાદેવ સદાર કરતાર. પરમેશ્વરતી આજ્ઞાથી જ પછી બહ્ષાએ લેઇતે 

માટે ચાર વેદને પસિદ્ કર્યા હતા. આ કારણે જ કેટલાંક દેવળામાં બહ્મા- 
ની મૃતિ ચાર મુખતાળી કરવામાં આવેલી છે, મેં કેટલાક મિશનરીએઓની 
સાથે આના સબધે વાત કરી હતી સારે તેમણું મતે જણાયું ઇતુ કે, 
“આ વ્યક્તિત્રયાત્મક દેવતાને માટે આયાં કંઈક રદસ્ય સમાયલું છે. વેન 

દમાં કહેયું છે ક, એ વ્યક્તિ માત્ર «ૂર્ધ રપ છતાં ઈશ્વર-ધહ તો માત્ર 
એક જ છે. આ વિષય ઉપર મેં ઘણા પડ્તિતે વાદ કરતાં જ્નેયા છે, પરતુ 
તેઓ તેનો ખુલાસો! કઈક એવી વિચિત્ર રીતે આપે છે કે આપરે તેમાં 

કંઈક સમૃછી રાતા નથી. મૅ કેટલાકને એમ કહેતાં પણુ સાંભળ્યા છે કે 

તે ત્રણુ જુદા જુદા રેવતાએ છે, પરંતુ દેવતા એકલે શં વેના તેઓ, આ- 
પણા દેશતા કેટલાક મૂર્ખ મર્તિ પૂજકો જેમ પિશાચનો ખુલાસો આપી રન 
કતા નથી, તેમ હિ દેવતાને! ખુત્રાશા તેમનાથી આપી રાકાતે! નથી. મેં 

ઘણુ! વિદાત પડિતોતે અન સબંધે સવાલ ઝુછેલા સારે તેમણે મતે માત્ર 
એક્લં જ કહેયું ક્ર, એ તણું ગુણાત્મક દેવતાએ એક પશ્વિરતાં ન્રણુ દદર્શ 

રૂપમાં એટ્લે ક ગક ઉત્પત્તિકર રપે, બીજુ ધાલન કરનદર રૂપે, [અને ત્રિજી 
સહારફ રૂપે મતાય છે, પરત ગક ઈશર બહ્ની સાથે આ તણુ દેત્રતાઓતે 

શું લાગે વળગે છે તેનો તેએ ખુલા કરી શક્તા નથી, - 
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જમેતીમાં #ન્મેલ એક 'રાઆ” નામના આગ્રાનાં મિશનરી વડીલતે 

હું મળ્યો હતો. તેણે સસ્કૃત ભાષાતે! અભ્યાસ કરેલો! છે. એણે મને ખાત્રી 

પૂર્કક જણાવ્યું હતું કે, હિ'દુઓના દેવ ઉપરના ત્રણુ રૂપમાં જ નથી, પરતુ 

મધ્યવર્તી દવે, નારાયણે તે! નવ વાર મતુષ્યતે દેહ ધારણુ કરેલો છે તેણે 

કહ્યું કે શિરાજને રસ્તે થઈ જ્યારે હું હિદુસ્તાન આવતે। હતો સારે એક 

ખીજ પાદરીએ તેતે હિ'દુ દેવોના સબંધે કહ્યું થતું કે, હિ દુ દૈવત્રયીમાંના 

વચલાએ દુનિયાંપરની ૬ણ ૬ત્તિઓના વિનાશને માટે નવ વાર્ અવતાર 

ધારણુ કરેલા છે આઠમા અવતારને તેઓ ધણું માન આપે છે. કહે છે કે 

આઠમો અવતાર થયો ભારે દેવતાઓએ પુષ્પછટિ કરી હતી. વળી બાયબ- 
લની માફક આમાં પણુ ચમહારી બાબતો આવે છે. એ દેવે જત્મ લેતાં 

વાંત જ એક પવતમાં ઉડનારા દૈયતે મારવા માટે આકાશમાં છલંગ મારી 

હતી, સર્યતે પણુ પકડી પાડે તેવો એ બાળદેવ પછી આકાશમાંથી નીચે 
પડચા અતે તેતી હડપચી ભાગી ગઈ, તે ઉપરથી તેતું નામ હનૂમાન પડયું. 

મુસલમાન લોકના જીલમમાંથી હિ'દુઓને મુક્ત કરવા માટે હવે ઈશ્વરતો 

દૃશમાતતાર યશે, એમ તેઓ માને છે. આવી વાર્તિક કથાઓ માત્ર લોક 

સ'મવાયમાં જ ચાલે છે, તેમના શાસ્રોમાં તો એવું નથી. ત્રયીમાંના છેહ 
રૃવ મહાદેવતે માટે કહેવાય છે કે, એક રાજનની કુંવરીને એવી ઈચ્છા હતી 

*%ૃ તેણી તે દેવતે જ પરણુરે, પરંતુ જ્યારે તેના બાપે તેમ ન કર્ફુ સારે 

રાજના એક અમાલે તેતે અને રાજ્ય વશનતે મારી નાંખી તે ડુવરીને 

પ્રષ્છ્તિ વર સાધે પરણાવી હતી. નારાયણે #સિ'હ અવતાર લીધો ઇતો, 

પછી શુંડતો, કચ્છપનો, ચોથો સાપનો, બટુકતો, આ પ્રમાણે તેણે આઠ 

અવતાર લીધા છે અતે નવમે! હનૂમાનતેો આગળ કલર છે.” 

પાદરી રાઆતું કહેવું એવું છે કે, ઉપરના જેવી બાબતે! માત્ર પુરા- 

છુની છે. વેદમાં એત્વું નથી, પણુ તેમાં સ્ાતતો વિચારવ'ત ભાગ સમાયલે॥ 

# આ! અપી બાખત માલ વગરની અને અર્ધ દગ્ધ હિ'દએથી ન્તણુથી હોચ 
તેવી અસબદ્દ અને તરેહુવારઝે. મિચનરીએ નીચ લૈકથી તેમના પર્મતું રહસ્ય નણુ- 

વને માંડે પ્રયતન કરેછે તેથી ધણી વાર તેમને આવું માલ વગરનું ટાયત્ુ' મળે ૪. અમુક 

ધર્ષતું મ'ડન ફરવા ઘણું ભણવું તેઇએ. બનિઅર્તો અનુશ4 પણુ એવે! જ ધુયેણે 
એટ્લે અદ ભાબવ ગળત હેપ્ય તેમાં 2) નાઈ? 

ડચ 



૨૫૮ ખર્નિયરનો પવાસ, 
-પનન્જારન્ડ૧-૬. 

છે, છતાં અવતાર લીધેલા છે એમ હાલ ખધા માતે છે. આ ઈશ્વિના અ- 

વતાર સબધો એે“પ'ડિતોને પુછેલું થાર તેઓએ ઘણે ભાગે એવે! જવાબ 
આપેલો કે પૂર્વે થઈ ગયેલા જર્વીર પુર્વોને જ લોકે! ઈશ્વરતે! અવ- 
તાર માને છે અને તેવાં સારાં કામ કરનારાં સ્રી પુર્વોતી મૂર્તિઓ હાન 
લનાં હિડુઓનાં મદિરોમાં પૂન્નય છે. ચીન ધર્મતી મૂર્તિઓતા ડીરકર પ।- 
દરીતા પુસ્તકમાં તેમાંતી હકોકત આપેલો છે. કેટલાક હિદ્રતાતના પ'ડિતિએ 

મતે જણાવ્યું હતું કે, ઈધરતા અવતારે! તે બીજી કંઈ જ નહિ પણુ પુવેં થઈ 
ગયેલા મહા પુરષો! છે. દક માણુસમાં કંઈક ઈશ્વરનો અંશ રહેલોછે, એમ 
હિર્ધઓ માતે છે. દેવતા, પિશાચ, વગેરે જીદી જીદી “તનાં દેવતાઈ ર્- * 
પતે પણુ તેએ! માને છે. એક મેંદા વિદ્દાને એ અવતારેતા સબંધે મતે 

જણાવ્યું હતું કે, અવતારોની યુક્તિ ધાકૃત લોકને નીતિતા અને ભક્તિના 
માર્ગમાં રાખવાને માટે ગોકવેલી છે એટલું જ નહિ, પણ્ દરેક માણુસમાં 
ઈશ્વરતો અંશ છે, એ યુક્તિ તો મોઠા તત્વ્ઞાનતા માર્મથી જ સિદ્ધ થઈ 
શકે એમ છે, પરતોક, સ્વર્મ અતે નરક વગેરેતી , યોજતા લોકને આ 
જીવનમાં સહ્મમાં પ્રેરવા માટે યોજેલી છે. મૂર્તિ પૂજાના સબંધમાં મે 
ધણી બાબત મેળવી હતી પરંતુ તે કઈ અભ્યાસ પૂર્વક કિધા અતુકમ ર।- 
જને મેળવી નહોતી એટલે પુસ્તકના રૂપમાં ગોઠવાય તેવી નથી. 

ધણુ! જ રસાળ પ્રદેશમાં ગગા નદોના કિનારા ઉપર શોભી રહેતેવી 
રીતે ખનારસ નામતું સુદર નગર આવેલું છે, મૂર્તિ પૂજકોતી સુખ્ય પા$- 

શાળાઓના કયાન રૂપ આ નમર છે. બતારસ તે યુરોપનું અધેન્સન્છે. 
અહીં આગળ આખા દેશના આહ્ાણુ વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યા સંપાધ્ન કરવાને 

માટે અને ધર્મીચરણુતે મારે આવી રહે છે, તધા પોતાતે। કાળ વિદ્યાભ્યાસ 
પાછળ ગાળે છે. આપણી પાદશાળાઓની માફક અતે કંઈ શાળાએ! તધા 
અભ્યાસ કમની રચના ન્તેવામાં આવતી નઘી; પરંતુ અત્રેના અભ્યાસકમ 

આપણી પ્રાચીત રીતિને અતુસરતે। છે, મોઠા મોટા વિદદાન ગુરૂએ શહે- 
રમાં "ખાનગી ઘરોમાં, અથવા પરામાં રોઠ શાહુકારેની વાડીએ માં મુદ્ત 

પન્ના રહે છે'અને યાં તેઓ પોતાના શિષ્યોને પાડ કરાવે છે. કેટલાક ર* 
ફએ!ની પામે ચાર પાંચ અને વધારે પ્રખ્યાત હેય તેની પામે પદર સે!ળ 

વિવાર્ધીઝા હોય છે; પરંતુ રુરૂઓની સંખ્યા પણી મોદી છે, એટલે વિવા- 
થીંએ પણુ કંઈ ધેદડા ટોતા નધી. દશ બાર વર્ષ સધી દરેક વિવ્ાપીને પૈદ- 
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તાતા ગુરૂ સાથે અભ્યાસને માટે રહેવું પડૅ છે, જે કાળમાં તે ભણીને હૉં- 

શિયાર થાય છે; પરંતુ અભ્યાસ ઘણા જ મંદ ચાલે છે, કારણુ કે વિદ્દાન 
ગુરૂઓનો સ્વભાવ ઘણે તીખા હોય છે અને તેતું કારણુ તેમનાં મિછાન્ 
તયા દ્દેશમાં ગરમી પડે છે તે હોવું ન્નેઇએ. વળી ૨4ના દિવસો ધણા આવે 
છે. આપણા દેશની માકક અર્ડીઆં વિવ્ાાર્થીઓના ઉત્તેજનતે માટે પારિતિ।- 

પિક વગેરેતી ગાઠવણુ નથી તેમ વિવાર્યીઓને કે ગુરૂઆતે મારે કંઈ ઉ- 
પાધિ શ્વેણીની કે તોકરી ચાકરીની પણુ રચના નથી, એટલે અહીંના લોકને 
અભ્યાસ મ'દ અને નિરૂત્સાહી સરખે! ચાલ્યા કરે છે. વિદ્યાર્થીએ શહેરમાં 

રેદીઆ લેકે બાંધેલાં સદાલત્ત અને છત્રમાંથી ,જે ખીચડી મળે છે તે ઉપર્ 

પોતાને નિર્વાહ કરે છે અને યજમાતોાતે હાં જમતા ફરે છે. બતારસમાં 

વિદ્યાધીએને જે શીખવાડવામાં આવે છે તે વિદ્દાન વર્ગમાં જણીતી સ- 
સકૃત ભાષા જ પષયમ શીખવાડાય છે, સ'સ્કૃત ભાષા હિંદુસ્તાનમાં બોલાતી 
ભાષાઓથી તદન ભિન્ન છે. રં પાદરીની પાસેથી મળેલું એક ચોપાનીઉ કી- 
રકર પાછીએ છપાવ્યું હતું તે આ બાષાતું જ હતું. સરકૂત એટલે રાહ 
કરેલી ભાષા. હિંદુઓના ચાર વેદો જે તેમને ભહ્માની મારફતે ઈશરે આ* 
પેલા કહેવાય છે તે એ જ પવિત્ર ભાષામાં લખાયલા છે. ખહ્યાના જેઠલી 
જ સ'સ્કૃત ભાષાને તેઓ પ્રાચીન ગણે છે અને તે કરોડે વર્ષની ગણુતરી 

કરે છે, જે મારા માનવામાં આવતું નથી. સસ્કૃત ભાષા ધણી જ પ્રાચીન 

છે એમાં તે! શક નથી જ; કારણ કે હિદુએનાં ધમ પુસ્તક સર્વથી વધારે 
પ્રાચોન છે અને તે બધાં એ જ ભાષામાં લખાયલાં છે. સગ્કૃત ભાષામાં 

તતન્તાનનાં, આયુવેદનાં, ભૂગોળનાં વગેરે ન્તૂદી જૂદી વિઘાની શાખાઓનાં 

પુસ્તક કવિતામાં લખેલાં છે અને બનારસમાં એક ધર્ એવાં જુનાં પુસ્ત- 
જની પોથીઓથી ચીકાર ભરેલું છે. 

વિદ્યાર્થીઓ પમ સસ્કૃત ભાષા ભશે છે, પરંતુ વ્યાકરણુનું સાર્ સાન 
થયા વગર્ ભાષા ખરેબર આવડતી નથી અને કઠિન પડે છે, એટલે તેએ 

પુરાણોતો અભ્યાસ કરે છે, પુરાણો વેદ ઉપરથી સક્ષેપમાં બતાવેલાં છે 
અતે મતે બનારસમાં બતાવવામાં આવ્યાં હતાં તે વેદનાં પુસ્તક એદલાં 

બધાં મોટાં છે કે મારા આમા સાહેબ ઘણી કિમત આપવા છતાં પણુ તે 
અરીદ કરી શકયા નહોતા. હિદુઓ તેમનાં ધમ પુસ્તકતે બહુ સંતાડીને 
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સાચી રાખે છે અતે વારંવાર બને છે તેમ મુમલમાતે તેતે બાળી ન પૂડે 
મ્રાટે આત્ર કરે છે, તથા તેમતા ઠામમાં પણુ જતા દેતા નમી. પુરાણેને! 
અભ્યાસ કર્યા પછી વિઘાર્થીઓ તત્તજઞાતતે! અભ્યાસ કરવ માંડે છે, પરંતુ 

તૈમાં તેબો માયે અભ્યામ કરી શક્તા તધી. યુરોપમાં જેવા ઉન્સાદધી 
વિદ્યાનું કામ લેવાય છે તેવા ઉત્સાદધી હિદુએ। લેતા નથી. તેગ આળસુ 
અતે માન્તછ છે, વિઘાર્ષીએ ભણુવામાં મદ છે. 

ઉિદિસ્તાનમાં છ દરોનકારા ઘઈ ગયા છે અને તેગ ઘણા જ અદ્- 

બુત છે. ૧ નોતમનું ન્યાયરાસ્્ર, ર કણાધ્નું વૈશેષિક 8 કપિલનું સાંખ્યદર્સત, 

જ પત”/લિનું યોગદર્શન, પ જૈમિની મુનીનું મીમાંસાર્દાત, અને ૬ બાદ- 
રાયણુનું વેદાંત દર્સન. એ છ સુપ્ય છે, છ દર્તનના વિદ્દાતોમાં ઘશે॥ જ ઉ- 
ગ્રવાદ ચાલે છે અને દરેક પોત પોતાના દર્તતને વખાશે છે. સાતછુ બુદ્ધ 

રીત અવાચીન છે, અતે તૈતા વળી બાર દર્સાતમાં નેદ પડેલા છે, બુદ્દર્રાન 

વાળાને હિદુએ। નતાસ્તિદવાદી માને છે અને ધિક્કારે છે તથા પરંપરાગત 
પચધી વિરૂદ્ધ વર્તતારા તરીકે લેખે છે દરેક દર્શન છેવદ ગ્ર ઉપર ન્તય 
છે પરંતુ સહુ સહુના વાદ માર્ગ ભિન્ન છે. કેટલાક કહે છે કે સજ્રમતર પ- 
ર્માણુથી જગતતુ ખધારણુ થયેલું છે. અને તેમ થવામાં મળ વસ્તુનું કા- 
હિન્ય, સંગીતતા, અતે અતુરાધ એ મુખ્ય નથી, પણુ તેતું સોહ્મ્ય કા* 
રણુ છે. આના ઉપર તેઓ મોઠા વાદ માડે છે નેતાં નિ ડીમોસ્થતીશ 
અતે ખીન્નના જેવાં છે, પરતુ તેઓના વિચાર આતા સબધે એવા તો 

અસંપૂર્યું અને તરેઠવાર છે કે જે આપયાધી સમજી શકાતા નથી. ઘશી 
સારી રીતે ભણેવા પંડિતો પણુ એ તત્ત્ઞાનના વિષયને સ્કૂટ કરી શકતા 
નથી તેનું કાર્યુ તેમની અપૂર્ણું વિધા અને મૂળ દર્સાતકારની પ્રસ્તક લખ- 

વાની ગુંચવણુ બરી રીત હરો એમ જ કહેવું પડે છે. બીએ! કહે છે % દ્રવ્ય 

કને રૂપમાંધી બધુ ખતેલું છે પરતુ એકે વિદ્દાત આ દ્રવ્ય કે રૂપ દું 

તે સ્પણ્ન કરી રાકતે! નથી. આપશે સાં કેઠલીક સાળા માં તત્વ વિષયની 
સ્યણ્તા નઘી થવી તેપ્ત દિંદએા પણુ અ] તત્વ વિવયને ર૫૬ કરી રકત 

નપ્રી અને તેંઓ નરે ઉશદ્રણુ- લે છે તે' ધટ પટ અતે કુભાર જેમ અતેક- 
જાતનાં. માટલાં બતાવે છે. તે દ્રષ્ય રૂપથી ખનાવે જે તેવો જ દાખલો આપી 
ગોહફો વાળે છે. કેટકાક ચાર તત્તમાંથી હતિ માને છે અતે કેટલાક 
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શસ્યવાદી છે, પરતુ એકે કારણુ ભાવતે દઢ કરી સમજાવી શક્તો! નથી. 
આમ થવાતું કારણુ મારા ધારવા પ્રમાણે તે! પંડિતો! જ છે, કારણુ કે તે- 
ઓ પોતે વસ્તુને સમજતા નથી અને બીજને સમશ્નવી શકતા નથી, એ- 
ટલે અંધ પરંપરા ચાલી નય છે અતે મૂળતત્ ખીન્ત લોકની 
આંખમાં નમાલુ થતું ન્નય છે. કેઠલાક તિમિર અને તેજ ઉપર્ ઉત્પત્તિને 
મૂકે છે, પરતુ તેની સિદ્ધતાને માટે તેઓ એવા નમાલા ક્ષુદ્ર અને વિદ્દાનના 
ક્ણુને અયોગ્ય વાદ કરે છે જે ખરા શાસ્ત્રકારોએ કદી પણુ સ્વીકારેલા નહિ 
હોય એમ આપણુને તેમના મિથ્યાભિમાની વાદ ઉપરથી જ સમજાય છે. 

મોઢા વિદ્દાન તત્વતાનીઓના પુસ્તકોને વગાવે એવા આ વિદ્દાતોના સિ" 
હાંતો બાલિસ અને અન્ઞાનપૂણુ થઈ ગયેલા છે. છેવટ જ્યારે વાદથી માથુ 
પકી જાય છે યારે બધા સિદ્ધાંતો ઈશ્વરી છે એમ કહીને વિદ્દાના પોતાના 
વાદને સમાસ કરે છે. શ્ત્યમાંથી બધું ઉપ્ન્ન થએલું છે, એ સિદ્ધાંત છેવટ 
તેઓ સ્વીકારે છે, પરંતુ તે સિદ્ધાંત હાલના પંડિતોને સુઝયો હોય એમ 
લાગતું તથી તે પ્રાચીન સિદ્ધાંત હાલ તેએ અણુસમજે ખેંગ્યા કરે છે, તે- 
ઓ કહે છે કે એક મોટા મહાત્મા છે તે આ બધા સિહ્ાંતોતે સ્પ કરી 
શકે છે. 

હિદુઓમાં વૈદાની નાની નાની ધણી ચોપડીએ છે પણુ એક નિ- 
ખધરૂપ નથી, એક ઘણું જ પ્રાચોન પુસ્તક સસ્કૃત કવિતાર્માં લખેલું છે, 
આપણાથી જીદી જ રીતે તેએ માવજત કરે છે અને તે નીચે જણાવેલા 

મુદ્દા ઉપરથી સિદ્ધ યયેલી છે. તાવથી પીડાતે। હોય તેને સારી માવજતની 
જરૂર નથી. દરેક રોગને! સુખ્ય ઉપાય પથ્ય છે. માંઘ્યતે માટે માંસના ખે!- 
રાક જેવું ખરાબ બીજું કંઈ નથી, તાવવાળાને માંસ ખાધાથી પેટમાં ઉપાધિ 
થાય છે; જ્યારે માથે ગરમી ચડી જય તેવે! તાવ આવવાની ધારતી હોય 

ભારે કસ ખોલી નાંખી તે સારૂં છે; છાતિનાં, યકૃતનાં, અતે પેસાબના 

રોગમાં પણુ એ ઉપાય સારો છે હિ'દુઓની આ રીતો યોગ્ય છે %ે કેમ 
તેતો વિચાર કરવાનું કામ હું આપણા વિદ્દાન ભિષક્રોને માથે નાંખું છું, 
અત્રેતા વૈદ્યો અને હકોમો આ રીત પ્રમાણે જ માંદાની માવજત કરે છે 
અને હિ્સ્તાનમાં તેઆ એથી ફાવી પણુ ન્નય છે, હિંદુઓના કરતાં મે.- 
ગલેને પદ્સ ખોલવી એ વધારે સહજ યઈ પડેથું છે. ગાવા અને પારીસમાં 
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કફસ ખોલીતે રધિર્પાત કરાય છે એટ તહિ પણુ ઉક્ત રોગતે। ભય હોમ 

હારે તેએ વધારે સ્ધિર્ કાઠી નાંખે છે. કેઠલીક્વાર તેએ ૧૮-૧૦ એશ 
જેટલું રૂપિર કાકી નાંખે છે અતે કોઈ વાર માણુસ બેભાન પણુ થઈ જાય 

છે, આ પ્રમાશું કરવાધી પારંભમાં રોમ અટકી શકે છે, એમ ગૈલત કહેછે 
તે સય છે અને ગે નેયું છે પણુ ખડ. 

શારીરિક શાસ્ર્માં હિંદુ વરે? ક'ઈ પણુ સમજતા નથી. તેએ! મતુષ્ય 
અથવા માણીતાં શરીર ચીરીને કદી પુ બતા નથી એટલું જ તહિ પણુ 

આપણે તેમ કરીએ તો તેએ! ઘરમાંધી પણુ નાશી જમ છે. રારીરમાં 
રૂધિર કેવી રીતે ફર છે અને હદયમાં જઈ કેવી રીતે શુદ થાય છેતે માર! 
આગા સાહેબતે દૈખાડવાને માટે જ્યારે ઠું કાઈ છવતો ભકરા અયવા 

ઘેરે ચીરતો હતો, સારે હિદુગ સાંધી છર લઇને નાશી જતા છતા. તે- 
એ તલત અળ્તણુ ખતાં પણુ «ણે તેમસે મતુબ્યતે ચીરીને નાડીઓની 
ગણુતરી કરી હેય તેમ ખાતરીધી લોકોને કહે છે કે માણુસના શરીરમાં 
પાંથ હરર નાડોગા છે તેમાં એક ઓછી વતી નથી. ખગોળ ચાઅના 

સબધે બોલીએ તે! હિદ્ઓની પાસે ગણુતરી છે અતે તેએ આપણા ખ- 

શાળ શાઔઓસોાની માકક મિનિટે મિતિટ બરોબર તો નહિ પણુ ચોકસ 
વખતે ચડણુ થશે એમ કહી શક્ટે છે. શ્રહણુના કારણુમાં તેએ જે વાત 

જુવે છે તે ઘણીજ વદેમી અને હાસ્ય સ્પદ છે. તેએ કહે છે કે રાહુ 

નામતો ત્રઠ જ્યારે સર્વ અથવા ચદ્નને ચસે છે સારે શ્રહણુ યાય છે તેએ! 
વળી જણાવે છે 8 સર્યથી ૪૦ કરોડ મોજન જેટલે ઉંચે ચદ્દ આવેલો છે. 

થદ્રમાં અમત છે અને તેની પન્નાથી પૃથ્વી પરના રસાદિ પદામેને અને 

ભતુષ્યના મગજતે પુછિ મળે છે, સર્ય, ચદ્ર, અને તદરા વગરે શ્રહમરળતે 
તૈઓ દેવતા માને છે અને કહે છે 8 એ આખુ ચક મડળ પૃથ્વીના મધ્ય 
ભાગમાં ગોડવેલા એક કહ્પિત સમેર્ નામના પર્વત્તતી પાછળ ફરે છે. સુર્ય 
મેની પેથી બાજુએ ન્નય જે હારે રાત પડે છે. 

ભૂગોળર્માં પણુ હિંદમાં સારૂ સાત નધી. પૃથ્વીને તેએ ચપટી 
અને ગિકોયુ ગશે છે. તેએ ન્હૂદી «હૂદી “તતા સમુટ્રોથી વિટાપલા સાત 

દપ માને છે સાત સાગરમાં એક દુધનો, બીશ્તે સાકરનો, ત્રીન્ને ધીનો 
ચોષો મઘતે, એમ માને છે. મેરૂની શ્રેણીએ ઉતરતા દીપા આવેલા છે, 
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અને તેમાં સાગરતા ગણુ પ્રમાશે ઉત્પત્તિ થાય છે, મેરૂની પાસે દેવતા, 
લાંથી ઉતરતાં અર્ધ દેવ અતે એમ સાત લોક છે, છેવટ પૃથ્વી છે અતે પૃથ્વી- 
ના લોક તે આપણુ માણુસ છીએ, જે અકક્ષમાં સઉથી ઉતરતા છીએ, 
પૃથ્વીતે ચાર દિગગનેના મસ્તક ઉપર રહેલી માનવાથી ધરતી કપ હાથીનાં 
માથાં હાલવાથી થાય છે એવી અન્તાતતા હિંદુઓમાં છે. હિદસ્તાનના લેક 
દુનિયામાં સઉથી વધારે વિદ્દાત અને ડાલા છે એમ કહેવાય છે એવું માન- 
વામાં, જે બાહ્મણાનાં પ્રુરતકોમાં મે ઉપર લખી એવીજ ગપે। લખેલી હોય 
તો ઠગાઈ છે એમાં શકા તથી. હિંદુઓના ધર્મમાં અતે શાસ્રામાં ખર 
શું છે તે બધાં પુસ્તકો સસ્કૃતમાં લખેલાં હૉંવાધી જણાતુ નથી, એટલે 
તે કું છે અને હાલ જે મનાય છે તેવું હોય તો! તે નકામાં જ ગણાય 
એમાં શક નહિ, પરંતુ મૂળ શાસ્ત્રોમાં આવું નહિ હોય કારણુ કે તે ધણાં 
પુરાતન છે. સર્કૃત ભાષા હિંદુસ્તાનમાં કઈ કાળ થયો જત ભાષા થઈ પ- 
ડેલી છે, માત્ર વિદ્દાના જ તેમાં કક યોડુ ધણું સમજે છે, એટલે તેનું મૂળા 
શું હરે તે જણુવામાં આવતું નથી. હવે હું હિદ્ઓની મૂર્તિ પૂજાતા સબધે 
ખે બોલ લખવા ધારૂં છું. 

હું બંગાળ તરફ જતાં બનારસ-વિદ્યાગ્રામમાં ગયો હતો અને હાં 
એક મોટા પંડિતતે મળ્મો હતો. આ પડિત તેના મોટા સાતને લીધે શાહ- 
જહાનના રાજ્યમાં દિદ્લી રહેતો હતે અતે દરબારમાંથી તેને ખે હનનર્ રૂપિ- 
આતો દરમાયો આપવામાં આવતે હતે. તે રેશમતે। ધોળો કીનારીલર પોષાક 
પહેરે છે. શરીરે ધટ અને મજખૂત છે અતે તેના મોટા ઝભા ઉપર રાતા 
રમની કિનારીદાર પટી લખક્યા કરે છે. મેં દીલ્લીમાં તેતે તેના ધરાઉ પોષા- 
કમાં નાની પોતડી ભેર કરતો તથા ઉષાડે પગે રખડતો! અતે %ાઈ વાર 
પાલખીમાં બેશીને ફરતે! પણુ નનૈયો હતો આલ્તમગીર ગાદીએ આવતાં તે 
ધમીધ હોવા'રો આ પડિતનતે। દરમાયો બધ પડયો હતો તેતે મારે તે મારા 
નવાબ સાહેબની પાસે એક વર્ષ સધી નિરંતર ફેરા આંટા માર્યા કરતે દતે।, 
આ પંડિતની સાથે મેં સારી મૈત્રી બાંધી હતી એટલે જ્યારે હું બનારસ 
ગયો સારે તેણે મતે ધણા માનથી આવકાર આપ્યો હતે અને બનારસની 
મોટી પાઠશાળા તથા પુસ્તકાલય દેખાક્યાં હ્તા. તેસે ખીન્ન છ મોઠા ૫" 
હિતો પણુ મતે મેળવ્યા હતા. આવા સારા પ'ડિતે! મળતાં મૈ મૂર્તિ પૂન્ત 
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શા માટે કરવામાં આવે છે તેનું રહસ્ય જણુવા માટેતો ધસગ હાથ લીધો, 
શ તેમતે કહ્યું 8, હિંદુસ્તાનમાં સામાન્ય રીતે અષોગ્ય કહેવાય એવી મૂર્તિ 
પૂશ્ત શા માટે પર્વતે છે! આપના જેવા તતતાનીએની પાસે હું આતા 
સખધે ફક ખુલાસો મેળવવા મારું છું, આ ઉપરથી તેમણે મતે જવાળ 
આપ્યો કે, “ અમારાં મંદિરોમાં મહાદેવ, ગણુપતિ, ગૌરી, છ્રહ્યા વગરે દેન 
તોની મૂર્તિગા છે, એ તે! ના કહેવાય નહિ જ, આ સિવાય ખીન્ન ડાણ 
સવોની મૂર્તિમાં પણુ હોય છે. મુપ્ય દેવો જે ઉપર ગણાવ્યા તેમની મૂર્તિ 
બધે દૈકાણે હેય છે. એ સઘળી મૂર્તિઓને અમે ધણું માન આપીએ છીએ. 
તેમને અમે લાંબા થઈ પગે લાગીએ છીએ, નાના પ્રકારનાં તૈવેવ ડરીએ 
છીએ, સુખડ, ચન કેસર અગરળ વગરે સુગંધી દ્રવો અને પુષ્પે(થી પૂ" 
જીએ છીએ, પર્ત્તુ તમારે ખાતરી રાખવી ઝે અમે તે મૂર્તિઓને ખરેખરા 
અહ્મા અને વિષ્યુ તરીકે માનતા વા કહેતા તથો. મૂતિંગા તૈ માત્ર તે 
તે દેવતાએ તાં સ્વરૂપ અને પ્રતિતિધિત્વરધાન ૨૫ છે. જે દેવની પ્રતિમા 
હાય તે દેવને નાસે જ અમે મર્તિતે પૂજઝે છીએ. અમે જેતી પ્રાર્થના 
કરીએ છીએ તે મૂર્તિ નહિ પણુ સાક્ષાત્ દૈવ માનીતેજ પ્રાર્યતા કરીએ છી- 

એ. મૂર્તિને અમે માનતા નથી, 'પરંતુ તેના રૂપે તે દેવતે ભજીએ છીએ 
અને માતીએ છીએ. મંદિરોમાં મૃર્તિએનું સ્થાપત કરવાનું કારણુ માત્ર એ- 

ઠું જ છે કે, શૈવળમાં મૂર્તિ હોવાથી પાફત લોક દેવતા રપ દદિએ કરીતે 
“પોતાનું ધ્યાન અને મન રેવ તરફ એક ફરી સ્વસ્થ ચિત્તે સાક્ષાત્ દેવતાનું 

પ્રીતિપૂર્વક અન પ્યાન કરી શકે છે. અમે માત્ર એકજ દેવને માતીએ 
છીએ અને તે આ મૂર્તિઓમાં નથી, પરંતુ સર્વવ્યાપક છે, એવો! અમારો 
સિહ્ધાંત છે. * 

ઉપરના પંડિતોના પટયુત્તરમાં એ કઈ વધારો ઘદાડે કયો તથી, પરતુ 
ભને એમ શ'કા રહે છે કે તેમણે આપેલ વિચાર કિશ્ચિમાનીટીને મળતો 

ખતાવીને તૈમણું મતે જણાવેલા લાગે છે. ખીન્ન પંડિતોએ મતે મૂર્તિ પૂ- 
#કા' સબકે ને ગુહા કરવો હતો? તે ગ તટ જુર્દી નાતો" હતો. 

હવે હું આ વિષયને કાળતિર્ણુય વિઘા ઉપર લઈ ગધ! અને તરત 

જતે વિદદાનોએ મતે યુરોપના કરતાં પણુ વધારે ધાચીનતા ઉપર ચુંચ- 
વણુમાં નાંખી દીધો. તેમણે જ્ગતતે અતાદિ જણાવ્યા છતાં પુ, 
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તેતો ધાર્ભ ખતલાવ્યો, પરતુ તે એવો પ્રાચીન ખતાવ્યા કે અતાદિ 
એમ જ કહેવાય છે. તેમણે કહ્યુ કે, અમારામાં ચાર યુગ છે. દરેક યુ 
ગના તેમણે ગણાવેલા વષે મતે બરાબર યાદ નથી, તોપણુ તેમણે તે નીચે 
ગૅમાણે કલા હતા મતયુગ ૧૭૨૮૦૦૦, બ્રેતાયુગ ૧૨૪૬૦૦૦, દાપરયુગ, 
૮૬૪૨૦૦ અને કળિયુગના તો મતે યાદ નથી (૪૩૨૦૦૦) પહેલા ત્રણુ 
યુગ થઈ ગયા છે અને ચોથા કળિયુગના પણુ હાન કેટલાક વર્ષ ન્યતીત 
થયા છે ચોથા યુગતે અતે દુનિયાંતા નાશ યશે એમ પણુ તેમણે મને 
જણાવ્યું હતુ. દુનિયાંના પ્રારભ કાળથી વર્ષ કહેવા માટે તે પડિતેતે મેં 
આગ્રહ કયો સારે તેમણે વારવાર પોતાના 'ગણિત પ્રમાણે ગણુતરી કરી 

પણુ તેમા તેએ કાવ્યા નહિ લાખા અને કો” વર્ષની ગણુતરી તેમણે 
મતે અડસટે જણાવી ન્યારે કોઇ પણુ પડિતને આ પ્રમાણે તે શાના ઉ 
પરથી કહે છે તેમ પ્રશ્ન પુછવામાં આવે છે યારે તે વેદને પધાન ગ્રથ 
જણાવે છે પછી મ તેમને તેમના દેવતાઓ સગધે પ્રશ્ન કયી હતો, પ 
રતુ તેમા તેમણે માત્ર લે!ચા વાહ્યા શિવાય ક ઈ ધ્યાન આપવા ન્નેગ ઉત્તર 
આપ્યો નહોતો હેવતાએ! ત્રણુ ન્નતના છે, એક સારા, બીજ્ન નડારા, અને 

ત્રીજ સ્વતત્ર કેટલાક દેવ દેવતાના બનેલા છે, કેટલાક, તેજના બનેલા છે 
અને કેટલાક વ્યાપક દેવતાએ છે આ વ્યાધક શખ્દ એવે છે કે જેમા 
ગમે તેવો ગોટાળા પણુ ઉતારી શકાય કેટલાક પડિતાએ જણાવ્યું 
હતુ ફે, દેવતા જુદા જુદા પ્રાતના લોકોએ માની લીધેલુ કોઈ દેવતાઈ 

અને વિશ્વ વ્યાપક શક્તિનું સ્વરૂપ માત્ર છે મેં તેમને લિગ દેહના સબપે 

પુછ્યુ, પરતુ તેમા હુ મૈ જે પ્રથમ જાણ્યુ હતુ તેથી વિશેષ જણી શકયો 
નહિ વસ્તુ માત્રનું લિગ આ જગતના નાના મોટાં પરમાણુમા વ્યાસ રહેલું 
છે અને જેમ એક ખબીજમાથી મોટ ઝાડ થાય છે, તેમ લિગ રારીરમાથી 
પ્રકૃતિ અને કર્મના ષોગે સ્થુલ શરીરની ઘટના થાય છે મનુષ્ય, 

ઘોડા, હાથી, ગાય, ઝાડ વગેરે વસ્તુ અને પ્રાણીઓના લિગ રારીર બહ્મા- 
ડર્મા વાતારણુમા ભ્રમણ કરે છે, તે પ્રસગ મળતા વિકારને પામે છે 

યારે બીન પદાર્થના પોષણુથી મોઠા થઇતે દદિગાચર સ્વરૂપમાં આવે 
છે લિગ રારીર અદશ્ય છે અતે સ્થુલ કલેવર દશ્ય છે, જે આપણુ જેવામા 
આવતા સ્વરપમા ગણામ છે શાહજકાન પાદશાઇના વડા શાહન્તદા દારા 

૩૪ 



રદ  બતિયરત્ પ્રવાસ 

શિકો$ અતે સુવતાત સુઝાતે ડેદવાક મૂર્તિ પૂજક તત વિત્તાતોએ એક 
એત્રા ધર્મમાં ખેંચી લીધા હતા કે જેથી આખા હિ સ્તાનમાં સક્ષમ થઈ 
રક્ષા હતો. તમે સ્વીકારસોજ કે, આ જગતમા બધાધલા સ્થુલ દેરા કેઈ 
જાતનાં જૂરી જૂદી જ્તતા પરમાણુએતા એક સમવાયનો એકત્ર થયેલો સન 
મુ છે અતે તેજ મનુષ્ય, પ્રાણી, રક્ષ વગેરે છે. આવીજ ન્તતને। વિચાર 
આપણા પાચીન તતત પ્લેટ અને એરીસ્ટોટલે જણાવેલો છે. આ દ્રવ્ય 
પરમાણું વાદ એજ લિદુસ્તાનના અને ઇશાનના પડિતેને! ઝુખ્મ વિષય છે 

અને ઇરાનના ગુલશાન રાઝ નામતા કાવ્યમાં એતા ઉપરજ મોટી મોટી 
કવિતાએ લખાયવી છે આવેોજ મત ક્બુડનો પણુ ઘતો બીજા સધળા 
તત્વનાનિષોતાથી ન્વૂદીજ રીતે હિ દુસ્તાનના તત્વઝાની પડતો આ અસગદ 
વાતતે આમળ વધારતા એમ જણાવે છે ક, અક્ષર બહો તેનામાથી માત્ર 
૪-4 ઉપ્શ્ન કર્યી છે એટલુજ નહિ, પણુ “૯/૫ જણુ/વી રૈ/હ& અતે 

લાતિક લધળી વસ્તુએ વેશે પોતામાથીજ ઉત્પત્ત કરેથી છે, અતે આ ૪ 
દિતું રચત તેશે નિરતરતે માટે કરેલું નથી પરતુ ૩ ડરાળિએઓ પોતાના 
મુખમાથી ઝાળ બાધી ઝાળસદિ રચે છે અને પોતાની ઇચ્છા થાય તયારે 
તે ઝાળષ્રદિને પોતાનામાં પાછી એંચી લેઝે, તેમજ અક્ષર બ્રહા પથ 

સૃદિતે રચી પાછી પોતામાં સમાવી દે છે. હિ દુસ્તાનના કાલ્પિતીક વિચારે 
વાના પાડતો! ઉક્ત ઉદાડરણુ આપીને જણાવે છે કે ઇશ્વર પોતાની માયાથી 
જગત્ રચી પાછુ તેને પોતાનામાં લ્ય કરી નાખે છે જ્યારે મહાપ્રલય 

યાય છે યારે પર્ધહા આ જગતને પાછુ પોતાનામાં સકેલી લેછે, એમ 

તેમનો સિહ્ધાત છે, આ સિદ્ધાતયો તેગ જગતને મિધ્યા ઠરાવી એમ કહે 
છે કે આપશે જે નેઇએ છીએ, “સાભશગીએ છીએ સ્પર્શ કરી નન- 

ણીએ છીએ, તે સઘગુ કઈ નથીં પણુ મિથ્યા જગત્ છે, ને માત્ર સ્વમ 
રૂપ છે સ્વમમા વસ્તુ માત્ર જણાય છે અને અતુમ્વાય છે, પરતુ વસ્તુત 

તે મ મિય્યા હેમ છે તેમ જગત્ મિષ્યા ઝે અને જે છે તૈ બધું જહ 
મય છે એટલે સક તિવ્ઝુમર્ય સમત એ સિદ્ધાત સિદ થાય છે એક 
ક સખ્યાના નરમ દશ, ગે!, હન્તર્ તગેરે પૃયકરણુ યાય છે અને 

સૂળ એકજ સિદ્ધ થઈ રહે છે તેમ ન્મતૂનુ બધારણુ છે એમ તૈમતો મત 
છે પરતુ ઇશ્વર પોતે રૈહિક રૂપવાળા નહિ હોવાથો તે જગતૂની કેમ ૨ 
ચતા કરે છે તયા «્હૂદી જ્નૂદી વસ્તુસઃઓનાં પવર્તન સધટત કમ થાય છે 



મૂતિંપૂજક હિદુઓ, * ૨૬૭ 

એ પ્રશ્ન તેમને પુછ્યો .હોય અને જણાવ્યું હોય કે તમારો વ્યાપક ઇશ્વર 
આ ખધાનો સમવાય કેમ કરે છે, તો તેએ ઉત્તર આપે છે કે, ઇશ્વર 

એક મોટા સાગર જેવો છે અતે તૈમાં માયોનાં અતેક નાવ ફય કરે છે 
જ્યારે તે નાવ ભાગી નય છે યારે તે અને તેમાંનું પાણી જે સામરના 

પાણીનો એશ માત્રજ હતું તે પાછું તેમાં ભળી નય છે, વિશેષ ડંષ્જ 

થતું નથી. અથવા તેજ, જેમ જૂદી ન્નૂદી જાતના કાચના સંગમાં જૂદાં 

જૂદા રૂપે દેખાતું છતાં અંતે એકજ તેજમાં %ન્દ્રલને પામે છે, તેમજ જ- 

કતનું પણુ થાય છે. તેએ પ્રચ્છકને સંતોષ આપી શકતા નચી, એટલે તેમને 

વાદ માત્ર અસાન ભ્રમતે માટેજ છે એમ કહીએ તો ચાલે. આતો 

કદી સંતોષકારણુ જવાબ મળવાની આશા રહેતી નથી. નને તેમતે નાવના 

સંબંધે અને તેજના સળ'ધે કહ્યું હોય કે તે જળભિન્ન છે અતે જીદ્દાં જુદાં 

તેજ પણુ ભિત્ર છે તો તેઓ ખીજીં કંઈ જ નહિ કહે પણુ એનાં એજ 

ઉદાહરણને બીન્ન રૂપમાં ખરડા કરી ખોટો વાદ ચલાવશે સેણ્રીઝ અને 

ગુલે ખશાજતા યષોમાં પણુ એમજ કરવામાં આવેલું છે. 

આવી જાતના વહેમ વમળમાં પડેલા હિંદુએ અને બાહ્મણા જેમ તેમને 

સમનવે તેમ માતે છે અતે તેઓ તેમની પાસે સુરજ, પર્વત નદી વગેરેને 

પણુ દેવતા તરીકે પ્રુજળવે છે. આવીજ અજ્ઞાન પરપરાથી એક ઔ જે ધ 

ણી જીવતો હોય સારે તેને ગાળા દેતી હોય તેને ધણીની પાછળ જીવતી 

ખાળી મૂજી સતી કરાવવાનો વહેમ લોકોમાં દઢ કરી રહ્યા છે. આ બધો 

શષ અજ્ઞાન બ્હ્માણાનો છે. વેદ અને બીશ્નં પૌરાણિક કથન ગાયાઓથી 

કષોકરમાં વિધવિધ ન્નતની ક્રિયાઓ અને ધમાચરણોા તથા વહેમો ચાલે છે, 

જે ઉપરથી બીજાં કંઈજ નહિ પણુ માત્ર એમજ કહી શકાય કે, “ હિ'દુ- 

આનાં શાસ્રામાં એવા વિચારો દાખલ કરેલા છે ડે જે મતુષ્યના મનમાં 

ઉતરતા નથી ' 

આ સાથેનો પત્ર કેપલીસને પહોચાડવાની મહેરબાની કરને, હું છે- 

વટ આપને! સર્વેના ધસાજ ઉપકાર માતું છું. આટલે બધે દૂર પણુ તમે 

સારા ઉપર વારંવાર પત્ર લખા છે! તથા પુસ્તકો મોકલી આપો છે તેથી 

હું તમારો વધારે ઉપફય છું. એટલી લાંબી મુસાક્રીએ નીકળી ગયો 

છું ક તમતે હું મળીરું યારેજ મળાયું નનણીશ. 



૧૬૮ ' બાનયરતે। પ્રવાસ. 

1હદનુ' સ્વર્ગે કારિમર, 

છેધ્ી માંદ્ગીમાંથી સાજે થયા પછી એશરંગઝેબ પાદશાઠ આવતા 
ઉતાળામાં પાછે! રોગના ઉષલાથી માંદો ન પડે, તેટલા માટે અને તેદર- 
સ્તીતી સારી સુધારણા યાય તે માટે કાશ્મિર અને લાહેર ભણી મુસા- 

કરીએ જતાર છે, એવી સતન વાત ચાલી રહેલી છે, આમાતા કહ્યામાં 
શાહજઠાન પાદશા બ'દિખાને પડેલો છે, તેવા વખતમાં ઔરંગઝેય પાદશાહ 

આવી લોંબી મુસાફરીએ તીકેળે એમ ઘણાક વિચક્ષણુ પુરૂષે! માનતા તથી, 
એ વાત પણુ ખરી છે. રાજકીય સબ'ધના કરતાં તેદ્રસ્તીની સભાળ લેવી 

એ વધારે અમસનું છે, એન ધારવાર્મા આવે છે, પરંતુ ખરૂં કારણુ તો એમ 

જણાય છે કે, આ ઉધામે! કરવાતું મુખ્ય કારણુ શાહશ્નદી ખેગમ, રોશત 

આશા છે. શેશનઆરા મેગમ, શાહજહાનના વખતમાં નેમ બેગમ સાહેમે 

સાલ્રખી અતે મોજ મારી હતી તેમ મોજ મારવ! તથા મોટા આડંમરથી 

ખૂદાર નીકળવાને આતુર છે; તેમજ તેને જતાતખાતાની દવાના કરતાં ખ- 

હાર ગામની હવા લેવાની આતુરતા ધણા દ્વિમધી થઈ આવેલી છે, માટે 

તેના આગ્રહથી જ આવી લાંબી* મુમાક્રીએ ઔરંગઝેબ નીકળે છે, એમ મા- 

નવામાં આવે છે.* 
આ લાંખી મુસાકરી માટે દિલ્લીના નેેશીએ આપેલા મઠતીતુસાર 

પાદશાહે તા. ૬ ઠઠ ડિસેમ્બરને દિવસે ત્રીજે પ્રહરે તય વાગતાં પસ્તાતું કર્યું હતું. 

રાન્યતગરથી છ માઇલ ટૂર આવેલા પાદશાડી શાહલીમાર નામના ગામમાં 
જઈ પાદશાહે;છ દ્વિસ સંધી લાં રહેવાતું નકી કર્યું છે, કારણ કે અરાડ માસ 
જેઠલી લાંબી મુસાક્રીને માટ તેવીજ ભારે સરસામાનતી ગોઠવણુ કરવાને 
પણુ અમલદારોતે વખત તે] આપવે! જેઇએ. આજ એમ સાંભળવામાં 

આવ્યું છે કે લાહોરના માર્ગે પડાવ નાંખવાતે] વિચાર કરી પાદ્્ાહ આજ 
યાંથી ઉપડી જરો, અને યાં બે દિવસ રહી વધારે વિલબ નહિકરતાં અ!ન 

# ઔરગઝેબ તખીચત સુધારવાને માટે કારિમીર ગયો હતા અતે આ પ્રસિ- 
દ્ધ મુસાફર સેતી સાથે ગયે હતો. કાર્મિર ગમન અને તત્સ ધી અધો સવાલ ત્તૈન્ને 
3ક કાણે પડાવ પહેલા વ્યાંયી ડ્રૉસના મિત્રો ઉપર લખેલા પત્રમાંથી મળેલા છે, પરતુ 
અગ્રે મે' લેદરેક પતોને જુદ ન પાડતા માત્ર એક પવાસના ચાહુ પ્રવાહમાં લખેમે 
૪. આ પટેલે! પત્ર બનિગરૅ દિક્ીમી ૬૬મી ડીસેમ્બર 1૬૬૪ ને દિને મી. ડી. 
મરષેલીસને લખ્યા હતો. 



ક સેઇ 
ગળ ચાલશે. પાદશાહના એમરક્ષક તરીદ્ઠે તેની સાથે ર્હેનારૂ ૨૫ લન્્નર 

ઘોડેસ્વારતું લશ્કર તેતી સાથે છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ દશ હળતરથી પણુ 

વધારે પાયદળ, ભારે તોપખાતું, અતે પાદશાહયી દૂર ન રહી શકે તેવું નાની 

તોપોનું તોપખાતું વગરે પણુ તેની સાથે રહેલું છે, ભારે તોપખાનું ધણીવાર 

આડરસ્તે થઇતે સગવડ માટે લઈ જવાર્માં આવે છે અને તેમાં ઘણું'ક- 

રીને પીતળની ૭૦ તોપો છે; ભારે તોપોમાંતી કેટલીક તોપો એટલી 

ખધી ભારે છે કે, માત્ર ૨૦ જેડ બળદ જ નહિ પણુ ઉત્ખાતિની ભૂમિ હોય 

સાં તો તેને ચલાવવાતે માટે હાથીની મદદ લીધા વગર્ ચાલતું જ ન- 

ચો. હાથીઓ શ્ઢ તથા માથાવડે એ તેોપોની ગાડીઓને ઠૅકે અને 

બળરો ખેંચે હારે જ ખેંચાય છે. હળવા તોપખાનામાં ૫૦ કિવા ૬૦ તોપે 

છે, તે માત્ર પીતળનીજ છે. આ તોપોને સુંદર રંગથી રંગેલી અને હળવી 

,ધજાઓવાળા ગાડીઓ ઉપર ગોડૅવેલી છે અને માત્ર ખેજ ધેોડાઓ 

તેને ખેંચે છે, ગોલેલજે ધોડાએપર સવાર થઈ તેમને ચલાવે છે પેલા ખે ધે[- 

ડાએની મદદ માટે એક ત્રીજે ધોડા સાથે રાખવામાં આવે છે આ તેો.- 

પખાનું સપાટાબધ ચાલી શક છે અને ન્યાં પાદશાહતો તૈધુ નખાય છે 

હાં આગળ પાદશાહ જઈ પહોચે સારે તેતે માન « આપવાને માટ તૈયાર 

રાખવામાં આવે છે 

આવા મે।દા રસાલાધી કાસ્મિરની મુસાફરીએ પાદશાહ જાય છે, એમ 

નહિ'પણુ યુગબેક, ઈરાન અને હિદ્સ્તાતની સરહદ ઉપર આવેલા કદહાર 

ઉપર પેરે ધાલવાને માટૅ જાય છે, એવો પણુ શક ઉત્પ થયેલો! લાગે છે, 

કહાર એક મોટી ઉપજવાળા રસાળ દૈશવું રાજનગર છે, અને ઉપરાત 

તથા હિંદુસ્તાનના પાદશાહે વશ્ચે એને માટે નિરંતર ઝધડા ચાલ્યા કરે 

જી, ઘેર રહેવાની ગમે તેટલી અગય હોય તોપણુ આ મોટી સવારી પછી 

સે ગમે યાં જતી હોય પરંતુ તેની સાથે જનારાઆએ લ્થિ છોડી તેની 

સામે જઈ મળવાની ઉતાવળ કરવી જ ઇએ ડું પણ નને વિલબ કરર તો 

મારાથી પણુ લશ્કરતે પછી પહોચી વળાય તેમ નથી. વળી મારા નવાબ-કિ- 

વા આગા સાહેબ દિતેશમ'દખાન પણુ આતુરતાથી મારી વાટ ન્નેતો। હશે; 

કાર્ણુ કે તે મારી સાથે અભ્યાસ કરે છે. તત્વવિઘાનો અભ્યાસ સવારમાં 

કરવો! મુકી દૈ તેમ નથી, તેમજ બપોર પછીના તે પરટેશ "ખાતાના પ્રધાન 
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તરીષતું તેનું “તેખમલર કામ પણુ ખોળી કરે તેમ નથી ખગોળ, ભૂગોળ 
અને નિદ્વતરમાત એ નણુ વિષય તેતે ઘષ ધિય છે અતે તે ગેમેન્ડી 

અને ડેમ્કારટીશ ધણીજ છટાધી વાંચે છે મારા દામતો બદોબસ્ત કરી 
ગેક લસ્કરી અધિમગી છાય તેમ ન્તેઇતી ચધળી ચીને લીધા પધો આજ 
રાત્રે ડું પણુ કાસ્મિર પ્રત્તિ મમત કરવાને માટે દિલિ છેડવાતો છુ દાઢમાં 

કાઉનને મારે પમાર છે એટલે મારે પયુ સારા મે તુકી ઘોડાએ, બક 
મજબૂત ઉંદ અને તેને હોંકનાર, ગે રાવત, અતે દેગનતી રીત પ્રમાણે મિરે 

હી લઇતે મારા ઘોડાની માપે ચાલનાર એક «૪7  ધગણશે ચાકર તયા 

બ્બરચી રાખવો પડે છે. કેઠલીક કામ જેગી વસ્તુએ! તેએ મતે પુરી પાડે 
છે એટવે કે, એક નાને! તુ, એક ગેતરછ, એક નેતરતી ટેલડી, 

એક તડીએ અને બે ગાદીએ, ખાણાતી વખતે કાબ આવે એનુ એક ટે- 
ભવ ઉપર પાથરતાતું મીભીર્યું કપડુ, રગેવા કેટલાક રૂમાલ, રસોઇતાં વામણુ 
શખવાને ભાટે ત્રલુ ચુણુપાટના કોથળા, ઉંટ ઉપર લાદવાના મોટા 

પેલા અને બીછ ઝેટલવીક વસતુઓ વગસે તેઓએ આપે છે આ કાઘળાઓ- 

શા, ખાણા પિયાનો સામાત કપડાં વમરે રડે છે બીજમાં મારો તથા 

યાકરાતો યામાત રે છે. પાચ સાત દ્વિમ પહેચે એટવા મારા ચોખા, 
અને મીંઘ સુમધીઘર રોટલા વગરે ખાવાતે! મામાન મે સાથે લઈ લીધો 

છે દહી છણુવાતું કપડુ પણુ મેં સાથે રાખ્યું છે, # ગુ ડે આ ગરમ ?ે- 

શમાં દીતા જેવો બીજે શાતિદયક ખઓરાક નથી ઉપર જણાવ્યો તે ખ- 
પો. સામાત કોથળાએમા ભરવામાં આવ્યો છે અતે તે એટલા બધો ભારે 

છે 8 કાયાની પાસે ઉંટને ખેમારી માત્ર તેતી પીડ ઉપર લાદવામાટે 

પણુ ત્રણુધી ચાર માણુમોની જરર પડે છે 

- ઉપર જણાવી તેવી મોળ મુસાફરીને માટે એકે વસ્તુ વગર ચાલી 
શકતું નધી આપણા શેશની માકક ઠિદિસ્તાનમાં કેકાણે ટેકાણે મત પસદ 

રહેમાન કથાન મળે એવી તે! આશા રાખવી જ નહિ તખુ એજ આપ- 
ણી “ ઇત' ધર્મશાળા તુર્ક તથા આરબ લોકની માફક બ્યાંતે યાં 
તખુ કોકાવીતે પડગુ એજ આપણો વાસં એમ માનતું ષર્ડે છે. જમીન મા- 

ત્ર પાદશાહી ગણાધાથી આપસુને ખીજ વસ્તુઓ ભળી શક્તી નથી અમારે 

ઉત્તર તરફ જવાતું છે, અતે વાર્ષિક વરસાદ-ચોમાસુ પ્રર્ યઈ ગયેલું છે; એ- 
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ટલું સતોષ પામવા જેઘું છે. હિદ્સ્તાતસાં સુસાફરી કરવા માટે આ ત્રદ- 

તુ જ વધારે અતુદૂળ છે, કારણુ કે વરસાદ ઉઘડી ગયે1 છે અને 

ધુળ મણુ થોડી ઉડે છે, દ્લિના બઝારની રોટલી ન્ટ, મૂળે તો સારી 

રેતી જ-તથી અતે ધુળથી ભરેલી હોય છે, તેનાથી છુટવાને લીધે દુ બુ 

ખુશ થયે! છું. વળી દ્લિતું નાર પાણી પણુ હવે નહિ પીવું પડે એટલી 

નિરાંત છે. દરેક ન્નતની ગ'છીવાળુ દ્થ્વીતું માણી કેથું છે તેતું વર્ણન પણુ 

કરી શકાય તેમ નથી, ન મટે એવો જર્ણું તાવ એ પાણીથી શરૂ 

થાય છે, દિલ્લીના પાણીથી અસલ દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારા વાળા નીકળે છે, 

વાળાવાળા માણુસ જને દ્હ્વિથી બહાર ગામ ચાલ્યો ન્તય છે «તો સપાદા 

બધ સારે થઈ જાય છે, કેટલાકતે વષે વર્ષે વાળા નીકળે છે. આ 

વાળા પશમાં નીકળે છે અને તતે એક લાંબી દ્રોરી «વા હોય છે તથા આ- 

પણે તો તેને માટે સ્તાયુ તરીકેના વિભ્રમમાં પડી જઇએ એવ્રા હોયછે. એક લા- 

ડકાના કકડા સાથે તેને જ્િંદાળવામાં આવે છે અને રોજ ધીરે ધીરે તેને 

વિષ્તા જહું પડે છે જે જેરથી વિષવા જઇએ તો ડુટી જાય અને બીજે 

ૅકાણે નીકળે છે. 

આવી ન્નતની ક્રોઈ પણુ હરકતથી હું વિમુક્ત રલ્રો છું, કારણુ કે મારા 

આગા સાહેખે દયાથી તેના પોતાના ધરતી રોટલી મને પહોચાડવાતે હુકમ 

કરેલો છૈ અને ખીનન નવાખે જેમ પોતાની સાથે ગગાના પાણીના હાંડા 

ભરી લે છે તેમ મારા આમા સાહેબે ભરી લીધા છે તેમાંથી એક સિરોહી 

પાણી રશેજ સવારે મતે પહોંચતું કરવાતો પણુ તેણે માણુસોતે આદેશ 

આપેલો છે. સિરોહી એક સાંકડા મોંતું જળપાત્ર છે અને તેતે રાતા લુગ- 

ડામાં રાખી દરેક ચાકર પોતાના શેઠની સાથે ચાલે છે બધાઓના કરતાં 

મારી સિરોહી ખાસ બમણી મોટી કરાવેલી છે. સિરોહીની ઉપરતું કપડું 

ભીતું રાખવામાં આવે છે અને ચાકર તેતે વારંવાર હવામાં હલ્છ્તિ રહે 

છે તેથી સિરાહીનું પાણી શીતળ થાય છે. જ્યાં ઉભા રહીએ છીએ લાં 

રાહીને એક નિપાઈ ઉપર મૂકવામાં આવે છે. આ સિરોહી તેની ઉપરના 

તા કપડાને લીધે કાચના વાસણુની માકક કરાઈ પણુ જાતનાં પવનમાં 
તા પદાધને પાણીમાં જવા દેતી તથી. સુમાક્રીની દરમિયાન 'સિરોહી 

તે સિરેહીની કોધળી રાખવામાં આવે છે. ઘેર હોઇએ લાં તો એક 

માટલીમાં પાણી રાખવામાં આવે છે. ભાટલીની ઉપર પણુ નને ભીવું કપડું 



રહર્ ખૂનિયરતે। પવાસ 

કિઠાળી રાખ્યુ હોય અને તેને પવનમાં ઝુનતી રાખી હોમ તો પાણી થણું 
શીતળ થાય છે વળી કેદવાક મોટા લોક તે! ઝુરાખારતા પાણીમાં વાસણુ 

રાખીને પણુ પાણીને ટાટ કરે છે, પરતુ આ ખારતુ પાણી સાથે મિશ્રણુ 
મ્તાં તે આઝરીતે અસર કરે છે એમ મને તે] ભય રહે છે, પરતુ ન્યારે 

મારે નીકળવાનો વખત થયેતો છે સારે રું કરવાને મારે દ આવી માય 
માખત ઉપર લબાણુ કર્યી કર્ છુ મારે તો હવે રાત્રિદ્વિમ મુમાફરી કરવી 

પડવાની છે, અને હિદુસ્તાનમાં દરેક -ડતુમાં આકરા લાગતે! તડકે માયે 

લેવાતો છે વગી ન્યાં જફ સા સામાત ઉતારવો ને બાધવો ને ચડાવવો 
વગેરે ખટપટ કરવાતી છે વળી તબુ નાખવા અને ઉપાડવા વગેરેની સ્ 

ચનાઓ પણુ માણુસોતે સતત આપ્યા જ કરવી પડરે અહીંથી ઉપથ્યા 

તી અતે તીથી ઉપક્યા બીજે સ્થાને, એમ રતિ દિવસ બરેગર અરાડ 

મહિના સધી મુસાફરી કરવાર્તું હવે મારે કર્મે જ ચોટયુ છે પ્રિય મિત, 
આમ છતા પણુ અમારી મુમાફ્રીતો હેવાત લખવાતુ મેં, જે તમતે વચન 
આપ્યુ છે તે તો હું પાળે જ જઈશિ શત્રએ! ઉપર હલ્લો કરવાનો નથી 
એટવે આ મુસાદ્રીમા તો હિદુસ્તાનના પાદરાહાની વૈભવી રીંત પ્રમાણે 

લશ્કર મોજમશથી મુમાફરી કત્તુ ચાતવાતુ છે આધી કરીને દરેક નન 

ણુવા જેવી ગામતોની હું નોધ રાખતો રહીરા અતે અમે લાહે।1ર જઈ પ 
હોીટ્યું કે તરત જ હુ તે બધી છકીકતથી પૂણુ બીજે પત્ર આપતે સા 

થા લખીશ. 

*્સાહેય 1 આ મુમાકરી ધીરી અતે મોજમઝાની છે અને અમે અત્ને 

આવી મુમાફરીને તામે। મવામ કરીતે શ્હીએ છીએ છ્છિ અને લાહોર 
વગ્ચે ત્રણુમરે અતે ચાડ માધલિનું છેડુ છે, એટલે કે પદર દ્વિમનેઃ રસ્તો 
છે, પરતુ, અમને તે! મુસાફરી કરતા આજ ખે માસ થયાં પાદશાડ કેટ- 

લાક લજષદેર્ અને રમાતાની સાયે રા“૪માર્મ મૂદી આડે માગે ફર્યા કરતો 
હતે!, કારયુ કે તેને શિકારતો શેખ છે, એટને શિકારની શોધ માટે અતે «૪ 

મતા નરીનું પાણી મળે ગેન્ગ મા? તે ઉતતટે માર્ગે નટ સુમાફરી ચલાવતો 

દતો. જમનાના કશ્નિારા ઉપર સ્તેડ શ્વા? પણુ ન «ણામ એટલા ઉંચા 

૪ ગૃહસ્થ રપર બવિઅરે લખેલા આ બોને પત્ર છે એરગરેન તારોર 
ચહોચ્ધો તે વખતે બનિઅરે વાથી આ પત રપમી ફેત્રવા? 1૬૯૫માં લખ્યા હતે!, 



હિ'દનું ર્વરડી કાસ્મિર. ર૭૩ 

ધાર્સમાં શિકારની શોધમાં અમે ફરતા કરતા હતા હાલ અમે એક સુંદર્ 
મગરમાં વિશ્રાંતિ લઇએ છીએ. દિલ્લીથી નીકળ્યા પછીના જે જે ખનતાવે 
મૈ તૉંધી રાખ્યા છે, તે હવે હું આ પત્રમાં લખું છું. હવે સત્તર જ હું 
આપને કાક્ષિશ્માં લઈ જઈ ડુનિયાંપરતા સુંદર પ્રદેશોમાંના સૌથી સુન્દર 
પ્રદેશનું વર્ણુત આપી તમને તે દૈખાડીશ, અથીતૂ વર્ણનથી તમને કાસ્મિરતું 
સાંદૃસ્યં કશાવીશ. 

પાદશાહી તબુએ।* 

જ્યારે જ્યારે હિંદુસ્તાનના પાદશાહો સૈનિક ઢોઠમાઠથી પ્રવાસ કરે છે, 
લારે તેમને માટે ખે ત'બુની નડયો રાખવામાં આવે છે. એક તખુની ન્નેડ 

દમેશાં પાદશાહના પ્રવાસની એક દિવસ આગમચ આગળ ન્નય છે અને 

સવારી લાં પહોચે હારે બધું તૈયાર હોય છે. આ તંખુઓને “ પેશખાના* 
અયવા પ્રવાસઆગાર્ કહેવામાં આવે છે, બેઉ પેશખાનાશરખા હોયછે અને 

તેમાંતા દરેકતે એક ઠેકાણેથી બીજે કેંકાણે લઈ જવાને માટે સાઠ સીતેર 
હાથીએ, બરસે ઉઠ, સો ખચ્ચર, અને સો મજુરો રાખવા પડે છે. ભારે 
વસ્તુએ, એઠલે કે મોટા પાદરાહી તખુ જેતા ત્રણુ ભામ હોય છે તે તેના 

ભષ્યતા થાંભલાની સાથે હાથીએ ઉપર લાદવામાં આવે છે. નાના તંબુઓ 

ઊંદ ઉપર નખાય છે અને ખાણાનાં વાસણ વગેરે સામાન ખચ્ચર ઉપર 

લાદવામાં આવે છે. હળવો અતે નાજીક સામાન એટલે કે પાદશાહના ખા- 

છાની રકાબીએ1 વગરે સામાન અને રગીત વાળવાના નાના નાના રોાલી- 

,આ વગરે સામાન મજીરોતે માથે ચડે છે. 

સારી હવાવાળી અને બીજી સગડવડવાળી જમીન પસ'દ કરીતે પાદ 
શાહતે મુસાફરીનો અધિકારી તબુએ કેકાવે છે, તયા બધી સુખાવઠ તૈયારી 
કરાવી દેછે. મોદી વિશાળ જગા તે પસદ કરે છે એટલે મજુરા %દાળી 
પાવડા લઇને જમીનને સમાન સરખી કરી નાંખે છે. આ જમીન એણછામાં 

ઓછી ત્રણુસેવાર સમચોરરસ હોય છે. વયમાં મોટા તંખુ નાંખ્યા પછી તેની 
આસપાસ મોટા વિસ્તારમાં આઠ નવ ક્રોટ ઊંચી કનાતોનો કાઠ કરી લે- 
વૉમાં આવે છે અને તેને દ્દીત ખીલીએઓની સાથે બાધી લેછે. તંબુએ। પણુ 

મહીના મોટા અને બઠારના બીન્ન સ્થંભ સાથે સખ્ત કરી લેવામાં આવે 
૧૫ 



૨૭૪ શ્ર્નિયરને! પ્રવાસ. 

છે, કતાતતું કપડું ગ્નડું ઘદ અને ઉમલ્ય હોય છે, તેમાં સળીએ! અને જુલ- 
ભાત પાડેલી હોય છે, જેતે હિદુસ્તાનમાં છીટ કહે છે, આ કતાતતા કોઠનેો 
મુખ્ય દરવાત્તે ભભકાબંધ ડર્વામાં આવે છે અને બીજી છીંદના કરતાં તૈ 
છીંદ વધારે ઉમદા અતે ઘટ હોય છે. ચોમાનમાં પાદશાદી તુ દેકવામાં 
આવે છે. 

માથા ચોગાનમાં જે મોટો અને આગળને। તેષુ નંખાય છે તે આ* 

મેખાસ કદૈવાય છે, આ આમેખાસમાં પાદશાહ અતે ઉમરાવ! મુકામ કરે 

છે એટ્લે કે એ તેણુમાં નવ વાગ્યાતે સુમારે પાદશાહ અને ઉમરાવે। રા- 
જ્યડીય કામ અને ન્યાય માટે એકદા યાવ છે, હિંદુસ્તાનના પાદરે 

રાજનમરમાં હોય કિવા પ્રવાસ કરતા હાય, તોપણુ ચૌવીસ ડલાકમાં બેવાર 
સભ! ભર્યો વમર તો ક્વચિતજ રહે છે. આ પ્રમાણે સ્રામેખાસમાં દ્તિસમાં 

ખે વાર સભા ભરીતે ખેસવું, એ ઇન્સાફ અને રાન્યધર્મ ગણાય છે તથા 
ભાગ્યેજ તેમ કરવાની ઉપેક્ષા કરવામાં અવે છે. 

ઉક્ત મે1ટા તેબ્ુની પાછ્ળ બીજે કંઇક સહેનત નાને તેબુ તંખાય છે, 
તેને ગગ્લ'માના કરીને કહે છે. દ્છોની માકક રાત્રિતે વખતે પાદશ!દ આ 

ઝકાણું અમીર ઉમરાવોની ભેટ લેછે અતે સભના ભરે છે. અઃ સાંજની સ- 

ભાને થીધે હમરાવેઈને ઘણીજ અગવડ વેઃવી પડે છે, પરંતુ કાળી અંધારી 

રાતને વખતે ગઝલખાતામાં પાદશાડની મુલાકાતે ગપૈકા ઉમરાતેઈની મસા 
લોની ઘારના દીવા અતે તેએ પોતાના તબુ તરક્ રાતના પાછા ફરે છે 

જારતે! દેખાવ જેનારતે ઘશે!જ શભક શવ! અતે મનોદર્ લાગે છે ક્ 
ન્સતી માદ ડિદસ્તાતની મમાલેણ લાપ્યતી કરવામાં આવતી નધી, તેમ 

છતાં તે લાંબે1કાળ સુધી બગે છે આ મસાલો એક લાંતા લોખ્ખ્ડના સળોઓઆતે 

છેડે સુધરે વિયળોતે બતાવવામાં આવે છે અતે ત્રસાલચી પીતળક અથવા 

લેખના સોંકડા મૉતા વાતરણુમાંથી વારવાર તેના ઉપર તેલ નામ્યા કરે 
છે, તેથી તે ઝનાંઝળાં થતી બડભડાટ બે છે. 

અંદર મઝલખાના નામરતી ઉપર કત્વા તે તબુઝોધાં પણુ નાની 
તંબુ નાંખવામાં આવે છે, તેમાં સમામાંથી ઉર્ટેલા માણસો વિરામ લેવાને 
મેમે છે. આ તંબુમાં બીન્ત દેઇનટ નહિ પરંતુ રાન્યના મુખ્ય મકિઓ 
આવી રકે છે, અહીં સાગળ જ રાજ્યની મુખ્ય બાતતેનેો ફેસલો યાય છે. 
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આ તૃછુથી આગળ વધતાં પાદશાહી જનાનખાનાના તેખુએ આવેછે. 

પ મછ્લીપટનની છીંટથી બનાવેલી ચિત્રવિચિત્ર કતાત એ જતાનખાનાના તે- 

ખુની આસપાસ માણુસ પુર ઊંચી નાંખેલી હોય છે. દરવાજા આગળની કનાત 

ખુટ્ટેદાર રેશમી કપડાની હોય છે. આ કતાતવાળા ચોમાનમાં પાદશાડહી જ- 

નાનાની ખેમમોના અને તેમની દાસીઓના નાના મોઢા તેખુએ કેંઃકત્રામાં આવે 

છે, આમેખાસ અને તેની સાથેના બીજા પાચ છ તંખુઓ ખબીન્ન તખુથી 

હુંચા કરવામાં આવે છે. ઊંચા કરવાચી તાપ ઓછે લાગે છે અતે દૂરથી 

એળખાઈ આવે છે. તંખુતું ઉપરનું કપડું રાતા પીળા પટાદાર્ કપડાનું ઘણું 

જાડું ફાય છે. તેખુની એદરતી બાજીઓ મછલીપઠનની છીંટ અને સાટીન 

તથા કિનખાબની હોય છે. કેટલીક જરી, રેસમ અતે ચીકનથી ભરેલી હોય 

છે. તંધુના જેવડું જ એક મોટું ગોદ્ડું પાથરી તેના ઉપર સુ'દર્ રેશમી ગલીચેા 

પાથરી લેવામાં આવે છે. હેંકેકાણે તેમાં ઉમદા તફીઆગ મુકેલા હોય 

છે. વૈભુના થાંભલા સારા ચિતરેલા અને શુસોભિત હોય છે, દરખારતા તં- 

ખુમાં રંગભૂમિ બનાવેલી હોય છે અને પાદશાહને ખેસવા માટે તેથી પણુ 

ઊંચી જગા બનાવી તેને ધણુજ શણુગારી લે છે,એ કાશથી પાદશાહ અ- 

મીર્ ઉમરાવોની સલામ લેછે. બીન્ન તેબુએમાં પણુ ઉંચી મેડકા હોય છે 

અને નાની ઓરઠીએ કાઢેલી હોય છે, જેનાં દાર રૂપાના સળીઆથી બંધ 

“કરવામાં આવે છે, આ અતડુહોનો વિચાર તમને આવી શકશે નહિ, પરંતુ 

તે ઘણાંજ ઉમદા સોના રૂપાના કાપડયી બનાવેલાં હાય છે. મોઠા ચોગાતમાં 

શું થાયછે તે બધુજ મેં આપને લખી દીધું છે. 

પાદશાહી તેછુની બહાર કેવી ગોઠં4રણુ હાય છે તે હવે હું આપને 

લખું છું, તંબુના સુખ્ય દરવા!્તની બતે બાજુએ ખે સુદર તખુએ હૌકવામાં 

આવે છે. અહીં આગળ કેટલાક ઉત્તમ ઘોડાઓને સાજ નાંખી તૈયાર 

શખનવામાં આવે છે. આપટીને વખતે આ ઘોડાએ કામ આવે છે, પરંતુ 

ઘણું ખરૂં તો! તે કવાયતને માટે રખાય છે. 

પાદશાડી લેછુની આગળ નાની નાની તોપો ગોઠવવામાં આવે છે. 

પાદશાહ જેવો પોતાના તેખુમાં આવો પહોચે તે કે તત યાંથી સલામ 

તીની તોપો છોડવામાં આવે જે, દરવાન્નની સામે બની શકે એટલી છુટી 

જગ્યા રાખવામાં આવે છે અને તેને છેક છેડે નમરખાનાને લખુ ડોકાય 
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છે એ તગુતી પાસે ચોકીગાનનો તંગુ કોકેશે હોય છે, જ્યા આગળ વારા 
ફરતી ઉમરાવો પોતાના માણુસો સાથે ચોકી પહોરાપર ગ્હે છે ફેટલાક 
ઉમરાવો પહોરાપર હોય છે યારે પોતાની સગવડતે માટે ખામ પોતાતે। 
તગુ હોકાવે છે પાદશાહી તખુતી બીજ ત્રણુ બાજીએ અધિકારીતા તળુ 

નખાય છે વળી તે તખુઓની નેડે ખીન્ત ઘણુ। તછુઓ નાંખવામાં આવે 

છે, જેતા નામ ઘણાં અ? 21 છે એઠવે લખતે! તથી એ નાતના નાના તન 

અુએમા કોઇમાં પાદશાહી અસ્ત રસ્ત, કોઇમાં મીદઈ, કોઇમાં પાણી અને 

શમાં તાંછુલ ૨ખવાર્મા આવે છે પાતતે માટે હું આગળ ઉપંર્ બોલી 

ગપો છુ પાદશાહી પ્રેમ તરીકે પાત આપવામાં આવે છે અતે તે ખાતાં 

શ્વાસ સુમધીદાર અતે હેડે લાલ થાય છે પદર સોળ તખુએ। તે! માથ 

રસોઇને માટે ઠેકાય છે અતે બીન ધણાક તગુએ! પાદશાહતા ખો?ન અતે 
નોકશ્તા હેય છે નવા ઉછરતા ઘેાડા બાધવાને માટે બોશ્ન છ તબુઓ 

હારબધ લાબાતે લાબા નાખપવામાં આવે છે પ્ટતાક તયુઓ સારા સાશા 

હાથીઓને માટે હેય છે વળી પાદ્થાહની ચદયે રામેવા ધાણીએ(તા તગ 

પણુ નખાય છે એ પ્રાણીઓમાં કેટલાક શિકારી . તાજ, ડુતરાએ, હરિ 

શોને પકડનારા ચિત્તાગા, ભુરા રમતા ગોધાએ, સિઠ, ઘેઠા, બગાળ 
રૃશની મસ્તાન ભેંસો, કે નરે સિહતી સાધે પણ્ લડૅ છે તે, અને પાદરા- 

હતે ગમ્મત આપવાને માટે લડાવવા પાળેતા હરિણે વગરે પ્રાણીને રા 
ખવામા આવે છે 

મ ઉપર વર્ણના એટલા તથુએ( કઈ પાધ્થાહી ચોગાનમાં હોતા નથીં, 

પણુ વધારે હોય છે પાદશાહના તખુએ। ઘણું કરીને શેતાતા મધ્ય ભાગમાં 

નખાય છે, પરતુ જગ્યાની સમવડ ઉપર્ તેતે! આધાર રહે છે મોઠા દળના 

મધ્ય ભામમાં આ પ્રમાણે કોકના પાદશાઇના તબુઓતો સમૂઠ કોઈ ઉંચી 

જગા ઉપરથી નેતાં ધઝા જ રમણીય અ] નેત્રહારી લાગે છે જગા ખુધ્ી 
અતે સૈન્ય ચારે દિશાએ બરેમર પડેયુ હેય સારે એ રમણીયતા ધણું 
શાનદ્શ્રર્ય ઉત્પન્ન કરે છે 

પત્ર તાંખવા મારે રાખેવા ઉપરિ અધિકારીતે પાધ્શાડી તછુની 
જમા પમદ કરવામાં જ ખરેખરી ચતુરાઈ રાખડી પડે છે આમેખાસતે। 

તખુ સોથી ઉંચે! રાખવામાં આવે છે, કાશ્ણ કે તેના ઉપર ખ્યાત રા 
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બીને જ ખીન્ન તખુએા કો।્તામાં આવે છે બીજી ગો।ઠેવણુ તેને લસ્કરતે 

દાણા! પાણી પુરૂ પાડતાર બજાર ગોડવી આપવાની રહે છે આમેખાસની 

જમણી અથવા ડાબી બાજુ ભણી જેણી તરક આગળને। પડાવ આવવાને 

હેય તેણી તરદ કહાડવામાં આવે છે પાદશાહી ઞર્સામાન પુરે પાડનાર 

બીજુ બન્નર પેલાના જેટલુ મોટુ ન જોવાને લીધે આમેખાસની પાસે ભ 

રવામાં આવે છે ખજારના તછુ £પર એક મેરી રાતી ધક હાય 

છે અને દિખેટની ગાયની એક ચમરીતે દૈખાવ દરથી જણાય તેમ 

રાખગામાં આવે છે પછી ઉમરાવોના તખુની જે દિશાએ અને જે અતુ 

કમે તછુ નાખવામાં આવ્યા હોય તેનો તેજ ક્રમ દરક પડાવની વખતેરા 

ખવામાં આવે છે કોઈ પણુ ઉમરાવ આ ક્રમ તોડી બીજી જગ્યાએ %ે 

ખીન્ત તખુમા ઉતારો લઈ શકતે! નથી પાદશાહી તખુઓએની માફક જ 

રાન્ન અને મોઘા ઉમરાવોના તબુઓના ગખબધે પણુ જણુવુ તેમના તખુ 

એમા પણુ કેટલાક તબુઓ તેમની રાણીએ અને ખેગમેાને માટે કતાતને। * 

જદ કરી તેમા ઠોકેલા હોય ઝે ઉમરાવાના તબુઓની મનસુખ તેમતાઅ 

પિકારીઓ અને લશ્કર હોય કે અને તેની આગળ બઝાર આવેલુ હોયછે 

જે બનરમાથી સૈનિકને દાણા ધી વગેરે જોઈતી વસ્તુખા મળી શકે છે 

પાદશાહી બક્તરમાં તે. નગરમક્તરમાં મળતી હોય તેવી દરેક વસ્તુ મળી 

શકે છે સૈનિકને દૂરથી દેખાઈ આવવા માટે આ ખેઉ બજારે! ઉપર એક 

ખીન્નનો ભેદ દેખાડે એવા જૂદી જૂદી જતના ખે વાવઢા ધણે જ ઉંચે 

રાખવામા આવે છે 

રાજાએ અને મોટા ઉમરાવો જેમ પોતાનો તખુ ઉંચા હોય તેમ 

શ્રાન માને છે પરતુ તે પાદશાહી આમેખાસના ત ખુથી ઉંચો] રખાતો નથી 

પાછળના એક પડાવ વતખતે ઉમરાવના ઉંચા તબુને પાદશાહે ફાડી નખાવ્યો 

હતે! વળી તેમના તખુએઓની બહારની બાજી પણુ ઝાઝી લાલ રાખવા ર્ન 

વામા આવતી નથી, કારણુ કે પાદશાહ એમ માતે છે કે * પાદશાહી તખુ 

હોમ તેને જ રાતો રમ રાખવાની સત્તા છે, બીન્તતે નથી ઉમરાવે! અને 

પાદશાહના મોટા તગુએ તથા બક્નરના તછુઝાની વચ્ચેની ખાવી જગા 

એમા મુતસક્દાર, નીચા ઉમરાવા અને ખબીન્ન જે જે લો સેનાની સાથે 

રાય છે, તેમના તબુએ નખાય છે તલુઓ પુષ્કળ હોય છે અને તેમા જગા 
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પણુ ઘણી રોકાય છે જ્યારે પડાવની જગા ભારી હોય છે અને મર્વે અ 
વુંકમ્ બધ પડેલા હોય છે યારે આખુ લક્દર છ માઈલ જેટલી જગા રોકે 
છે આમ છતા પણુ ભારે તોષખાતુ તો એક બે દ્તિસતી મજલ જેઢલુ 
આમળ ચાલતુ જ રહે છે 

આ મેટા કપમાં ગડતડ પણુ એઠલી જ થાય છે નવે! આવનાર 

માણુગ તે! તેથી ગભરાઈ જાય છે પરતુ થોડક સમજ પડે એટલે દરેકના 
જુદા જીદ આકાર અને રગના વાવદાએ ઉપરથી પાદશાહી, ઉમરાવોતો, 

અતે બન્નર્ વગેરેના તખુએ એગખી કહાડતા જરાય વાર લાગતી તથી 

અરવારના પહોરમાં ન્યારે લસ્કર નવ પડાવની અંદર આવી પણહચે» 
અતે દરેક માણુસો પોત પોતાતા ત ભુઓની સેઈ કરવામાં પડેવા હોય છે 

તે વેળાએ તે! એટવી બધી ધૂળ ઉડે છે ક વાવટા દેખાતા નથી અતે પાદ 
શાહતો તખુ પણુ ઓળખી કહાડવો એ વિષમ થઈ પડે છે આ સૈતિ# 
શિનિરમાં થઇતે આગળ ચાવગુ એ પણુ ઘણુ ડુશ્તગ છે, કારણુ કે કોઈ 
ઝેકાણે માણુસા પોત પોતાના તખુઓ કોકવામાં રેકાયવા હોય છે કોઈ 

ઉમરાવોના તબુઓ આગળ તેમની સ્રીઓના પડદા લને લોક ઉભા હોય 

છે અને કોઈ હૈકાણે સુનસકઘર વગેરે લોકો ઉમરાવોના તખુની પાસે પેન 
તાત નાના તખુગ્મો ઠેકાવતા હોય છે બીન્ન ઉમરાવમા સરસામાનના છં- 

રાતે આમળ લઈ જવાં હેય છે તેથી વખતે માગતે માટે સામ સામે 
લડાઇએ યાય છે અતે પોત પોતાના શેઠની સોઈ કરવામાં રોકાયલા તે 

લુદ્મીશનછી લોકે એકદમ ખૂતપર આવી ન્નય છે આગળી અરડતા તેગ 

લડી પડે છે અને મારામારી ઉપર આવી જય છે. કોઈ મોટો માણુસ 

વચમા પડી તેમતે છટા પાડે છે સારે પેવા ઉંટ આગળ ચાવે કે, એકની 
પછવાડે બીક એમ ઊંદ આના જ કરે છે અતે ઠેકઠેકાણે માણુમે। ધીંગા 
શસ્તી કવ્તા અને લડતાં ન્તેવામાં આવે છે જ્યારે સાંજ્તા તખુએ તાખ- 

વા પડે છે, ત્ર આના કરતા પણુ વધારે ગડભડ અને ધમાચકડી થાય 

જે સાખ “હારે જખ હવ છે અતે મજરે કરય જ?ઈ ૪૧૫% 
માંડે છે, સારે જે દેખાવ થઈ રહે છે તે તો ખરેખર આપણા જેવાને 
ગુમળાવી નાખે છે સધ્યાકાળ યાય છે અને લેકે છાણાં તથા લીના સુકાં 

લાકડાનો દેવતા પાડે છે લાખા શ્રૂ્લાએમાથી તે વખતે એટલી બધી ધૂણી 
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નીકળે છે કે વાતાવરણુને ભરી નાંખી અંધારા ભેરુ અંધારૂ કરી નાંખે છે. 
આવે વખતે જે કોઈ માણુસ ભૂલે પડે છે તો તેનો પત્તા જ લાગતો 
નથી. આવા ખટરાગમાં રું પણુ ખે ત્રણુ વખત આવી પડયા દતે।. એકવાર 

બહારથી આવી મારા તંખુએ જતાં અંધારાને લીધે મારે સેનાનિવેશના પા- 
રભમાં તાચાર થઈ ચંદ્રમા ઉગે અને વાતાવરણુમાંથી ધણી જતી રહે 
લાં સધી ખોટી રહેવું પડયું હતું. ખીજીવાર તો એવા કાળ અંધાર ધ્ુણી- * 

વાળા વાતાવરણુતે લીધે ડું મારા ધોડા અને રાવતની સાથે આકાશ દીવા- 

વાળી જગાએ જઇને પડી ર્ણ હતો! નમારખાનાની પાસે એક ઉંચી જ- 

ગા કરી તેના ઉપર એકમેોટા ચાંચડાપર દીવો રાખવામાં આવે છે. તેતે આ- 

કાશ દીપ કહે છે. રાત વરત ભૂલું પડૅલું માણુસ દૂર્થી આ દીવાતે 

આધારે પોતાનું સ્ધાન શોધી શકે છે અથવા તે। એ દીવાને આધારે આ- 

પારે લાં આમળ આવીતે સુઈ રહે છે, એટલે કે સાં તેને ચાર અથવા 
લુચ્ચા લદૂંગાને! ભય રહેતે] નથી. એ ગોઠવણુ બધામાં સર્વથી વધારે સારી 
રાખવામાં આવે છે. આકાશ દોપ ઘણે દૂરથી દેખાય છે અને રત્રીનતે વ- 
ખતે આકારમાં ચળકતા તારાની માકક તે દૂરથી નજરે પડે છે, 

શિબિરમાં ચારી થતી અટકાવવાને માટે દરેક ઉમરાવ પાતાના ચે।- 

કીદારો રાખે છે, તે આખી રાત “ ખબડદાર' એમ ખુમો મારતા રહે છે, 
વળા છાવણીના પ્રાંત ભાગ ઉપર પાંચસે પાંચસે। કદમને છેટે ચોકીદારે! મૂ- 

કવામાં આવે છે. તેએ ચારે તરફ તાપણીઓ કરીને ચોકી કરતા રહે છે, 

તયા વખતે વખત ઉપર કહ્યું તેમ ખબડદાર એમ પેકાર્યા કરે છે, 
જાઠવાળ પોતાના સિપાઇઓતે આખી છાવણીમાં ફરતા રાખે છે જેઓ 
ઘણું કરીને બન્નરની ચોકી વધારે કરે છે. બન્નર અને બીન્ન ભાગોમાં તે- 
એ નગારા વગાડતા અતે સાવધ રહેન્ને, નગીએઓ, એમ ખુમ મારતાફ્યા 
કરે છે. આદલી "બધી સાવધાની રાખવા છતાં પણુ ચોરી તે। થયા જ કરે 

છે. લોભી નોકરો ઉપર વિશ્વાસ રાખીને સુખથી સુવાતું નથી અને રાતે 

#તગવાને માટે વહેવા પણુ સઈ રહેવું પડે છે. આવા પ્રસગે મોગલ પાદ- 

શાહ કેવી રીતે મુસાફરી કરે છે તેનું હવે હુ વર્ણન આપવા ધારૂંછું. 

પાદશાણી સવારી, 

» સવારીની દરમીયાન ધણું “ખરૂં પાદશાહ તખ્તે રવાનમાં' બિરાજે છે, 
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અને તેતે બોઈઈ લોક ઉચક છે. આ તપન એક તાતી એરડી જેવું હોય 
છે લંભકાદાર સ્તભો! ઉપર તેને! ઉર્ધ્વ આડંબર ર્ઢોકો દીધેલો હોય છે. દેવા 
સ્્યારે સારી હોવી નથી યારે તેની કાચની ખારીએ બધ ઠરી દૈવાય છે. 

આ મીયાતાના ચાર બાજીતા ચાર્ સ્તભ કીનખાબ અને જરીયલ કપડાથી 

વિદ્યાળા લીધેલાં હાય છે. બે આમળ અને બે પાછળ એમ ચાર માણું- 
“સે ત્તેતે દઇને ચાલે છે અતે ખભે! બધ્લાવવાતે માટે બીન આ 
માયુસે તેમની સાથે જ દોડતા રહે છે. હવા અનુકૂળ અને શિકાર રમવા 
જેમ હોય સારે પાદશાહ ઘે($ ઉપર સવારી કરે છે. વળી કેટલીક વાર 

ઉથિને હદે ચડીને મુસાફરી કરે છે. હાધીની અ'ભાડી મેઘાડબર અધ 

વા હોરા' *તની હોય છે. હાથી ઉપરની સુમાફરી ધણી જ ભભકાબધ લાગે 
છે, કારણુ કે અખાડીની અને હાથીના એડા વગરેની રચતા ધણી જ 

ગૃદ્યવાન હેય છે. મેધાડંબર નામતી અબાડી ટોળ ચહડાવેક્ષી અને 
રગેલથી એક નાની પણુ રમણીય ચંદ્રશાળા જેવી હોય છે. હોશ પણુ તેવી 

જ રોળવાળી અતે રગેલી ખુરશીના ધાટની પણુ છન્નવાળી હોય છે. 

નિયમિત નહિ પરત્તુ ટૉળાં બધ થઇતે ઉમરાવે! હમેશાં પાદથાઈની 
આમળ પાઇળ ધોડે સ્તાર થઇ ચાલ્યા કરે છે મુમાફરી કરવાતી 

હેય તે દ્વિમે સવારે સઘળા ઉમરાવ અને રાશ્નએ તૈયાર થઇ આમે- 
ખાસમાં ભેગા થાય છે ધણા કામવાળા અતે જહ તેમાં નથી આવતા. 

ખાસ કરીતે શિકારની સહેલ ધાએ જવાનું હોય યારે સવારના પહારથી 

તૈ છેક તીન પહોર સુધી તેમને છત્ર વગર તાપમાં રખડવું પડે છે, એ 

વિષમ લાગે છે 

જ્યારે પાદશાઇની સાથે પવાસે ચડેલા નથી હોતા યારે આ સાહેભ- 
જતદાએ જુદી જીદી રીતે ધણાજ ભભકાથી મુસાફરી કરે, છે. તે વેળાએ 

તાપ તડકે] % ધુળને દડ તેમતે હેરાન કરતો નથી, કારયુ કે તેઓ સુખ- 

થી સુઈ રહેવાય તેવી પાક્ષખીમાં પવાસ કરે છે, સાંજે વાળુ કર્યા પછી 

તેએ! પોતાના ખાણા ખાતાને આગક્ષે મુકામે મોકલી દેતા હોવાથી જેવા 

તેએ થો પહોચે છે કે સુંદર ખાણુ વગરે તૈયાર જ હોય છે. સરઝેગર્દાર 
નામના જડીદૂરાથી ઉમરાવો કમેરા પતિટ્તત હોય છે. આવા પુષ્કળ છડી- 
લર પાયદળની સાથે પાદશાહની આગળ કાલે છે. ગુરઝેમષ્દારના સધળા 
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માણુસે! સુદર ચહેરાના ચુટી કહાડેલા હોય છે. પાદશાહને! માર્ગ કરવા 

માટે તેઓ પોતાના દંડુકાથી રસ્તામાંના માણુસોને દૂર રાખે છે. 

રાનએની પાછળ રાન્યચિન્ડ અને વાજવાળા ચાલકે છે. તેએ- 
તી પાસે ચિત્ર વિચિત્ર તતુડાં, નગારાં વગરે હેય છે અતે કેટલાકના હાય- 
માં લાંબો દેપેરી છેલવાળી લાકડીઓ ઉપર હાથ, ૫%, માછલાં, કાંઠા, 

અને બી” પ્રાણી વગરેના અતેક અર્ધ યુકત ચિન્હો હોય છે. ઢાલ તર- 
વાર અતે તીર કાંમ8ા બાધીને સજ્જ થયેલા ઘોડેસવાર ઉમરાવ! અતે 
મુતેસકદારો તેમની પાછળ હોય છે. પાદશાહતે અતુસરનારા ઉમરાવે। કરતાં 

મુનસકફ્દારોતી સ'ખ્યા ઘણી મે!દી હોય છે. તેઓ પે! કાઢતાં જ આમેખા- 

સ આગળ આવી હાન૪ર યાય છે અતે ધણાક મુનસક્દારો તો પોતે પાદ- 

“શાહની તજરે પડે એટલા માટે અને કેટલાક પાદશાહની પતિ સ'પાદન 

કરવા માટે હમેશાં ધણાજ ઉમંગથી તેને અતુસરે છે અને નજરે પડવાના 
પયત્નમાં રહે છે. 

ખેગમાની સવારી, 

અ'તઃપુરમાં રહેનારી ખેગમો અતે સાહેબાદીએ વળી જુદી જ 

રીતે મુસાફરી કરે છે. તખ્તે ર્વાનના ધાટની ભોઈ લોકથી ઉપડાતી સુંદર્ 

જાળીઓમાં બેસવું એ તેમને* વધારે પસદ પડે છે. આ ડાોળીઓના ઉપર 

સેતેરી ઢોળ ચડાવેલેો હોય છે, તેના પર રંગ ખેરંગી ચિત્ર પાડેલાં હોયછે 
અતે તેની ઉપર નાના પ્રકારતા રગિત રેશમી ખુટેદાર્ નળીઓની 
તિર્ક્કરિણીએ નાંખે છે. આ તિરસ્કરિણીએ ઉપર જરીનાં સુતેરી ભરત 

ભરેલાં હોય છે. આવી જ ન્નતની તિરસ્કરિણીઓવાળી સુંદર્ પાલખીમાં 

બેશી કેદલીક ખેરામા પ્રવાસ કરે છે, અને કેટલીક ખેગમો ખે ન્નેરાવર 

ઉ અચવા હાથીની વચ્ચમાં બાંધેલી ઝુલાની માફક ઝુલતી રહે તેવી ડો 

ળીએમાં ખેસવાનું પસદ કરે છે. આવી રીતે પ્રવાસ કરતાં ધણી વાર મૈ 

“રશનઆરા ખેગમને નેયાં છે. આ પ્રમાણે ન્યારે રારાનઆરા બેગમ મુ- 

સાધૂરી કરતાં હોય છે યાર્ તેમની ડાળીના આગળના ખુક્ષા ભાગમાં એક 

અસત સ્વરૂપા સુદર પાષાકવાળી દાસી ઉભી ઉભી તેમતે ચમર કર્યા કર- 
તી જેવામાં આવે છે. મયૂર પિછેથી તે શાઠજ્નદીને માખા અતેર્જ ઉરાડે 

૩૬ 
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છે. વળી બેગમ! ઘણી વાર તો! હાથીઓની ઉપર જ પવાસ કરે છે. હાથી- 
ની ઉપર રેશમનો અને ધસ! જ કિમતી જરી કામતે। તથા નાના મકારતાં 
શરત ભરેલો ઓરે ગઓડાડવામાં આવે છે અને રૂપાની સાંકળ મોટા મેટા 
મે ઘંટ બાંધવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે મતોહર અને માતવતી ખેગમેો 
પરિએની માફક હાધીએ ઉપર ખેસતાં પૃથ્વીથી ઉંચે હવામાં રહીતે પ્રવાસ 
કરતી ધણીજ વિભવવાન અને નયનહારી દેખાવ આપે છે. હાધીના પૃછ 
ઉપ્ર એક ઘણુંજ કિમ્મતી મેઘાડબર મુકવાર્મા આવે છે અને દરેક મૈઘા* 
ડબરમાં ચાર આયી તરફ અને ચાર પેલી તરફ એમ આડ જોએ! બેડી 

રકે છે. આ મેઘાડબર એવાં તે સુંદર હોય છે અને એવી સુંદર ભરત 
શરેલી રેશમી તિર્સ્કારિણીઓથી પરિદત હે!ય છે કે નતો ભશા તખ્તે 
રવાન અને ડોળીથી નનય તેવો હે!વે! નથી, બલકે મેગમોી સવારીનો 
ભભકો અતે વૈભવ ઘશો જ ઉમદા રેય છે. 

જતાનખાનાતી મેમમોતી ભત્રકાબધ મુમાફરીનું વર્ણુત છોડી દેવાય 

તેવું નથી. અતર સમાપ્ત ધવાસમાં એ લોક્ઠાની ભભકાત્રધ મુસાદ્રીએ 
માડ લક્ષ ખેચ્યું છે અને તેતે સભારવાં મદં: મત આતી ઉમ્નરાઈ 
નમ છે. જ્યારે શેરાતઆરા બેમમ પેમુતા મેટા મદ મસ્ત મતગજ ઉપર 
સુવળુતા અને જવાઢીરતા મેઘાડભરમાં ખેશીને નીકો છે યારે તેતો! રમક 
નેનારને અપાર વૈસવતી સાકી આપી સ્તબ્ધ કરી નાંખે છે. શી એેગમોની 
આગળ રાશતઆયા એક મોઠા પેમુમાં ઉ-પ્ન યષેલા અને ઉંચા હાથી 

ઉપર *રીઆતતે! સ્્વોડે ન ખાવી, તેના ઉપર કશું તેડું કિમ્મૃતી મેધા 
ડળર પકાવી સ્તારી કરી છે અને તેથી શ નાના 1 ૮ાધીક્રો તેની 

ઘસીમાથી સરેના તેની આજી માઝુએે શાકે છે. છડીએ લતે ઇ/તાન- 
ખાના ખો!તએ। શા4?0રીની તરેનાતરમાં ગાશે છે. તેએ શપતા સુંદર 
પોડાઝોા ઉપર રવાર ષયેછા હોય છે. તેમતી આગના વળો તાતાર જને ક:- 
શિમિર દેશની મજબૂત બાંધાની સીએ ૯૫ યાર બધ ઘણ પે!?ેસ્વાર પાર 
થાપે જે, તેમની પાટન કેટદાક એાત્ત થ્યને કસુરીએ ધો સ્્વાર ટેમ 
છે. વળી જાથી અમળ હાથમાં દડુસવાળા વેદલાક ષષ પડો ડાળે 

અતે «મણી બાજુએ રસો ઉરવતા માવે છે. રાથતખારની 3માળાતા 
પછી તેવાજ દાયો ઉપર મતાર મપેરી મતે તેવા જ રકા કાવા ી ૨* 
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નખાનાતી મુખ્ય ખેગમ એટલે રાણો માહેમની સવારી હોય છે અને તેની 
પાછળ બીજી અને ખીજીની પા૭ળ ત્રીજી એમ ખરેમર સોળ ખેગમો પે- 
તાના રસાનાની સાથે સવારીએ ચઢે છે યારે જમાનખાતાતી બીખી- 

ઓતે પ્રવામ-વરધોડેો ઘણે!જ ભભકાબ્ધ, વૈભવશીલ અતે ગભીર જ- 
ષુાય છે લગભગ સાડ હાથીઓ જ્યારે આ પમાણે મદ ગતિએ ચાલે છે 
અને તેમના ઉપરના સુવર્ણુતા તાછેલા મેધાડમર ચર્યના તડકાથી ચારે તરદ 
'્ેયાતી તેજસ્વી કિગ્ણુ ઝાળ પસારે છે, સારે શોભાને પાર રહેતે. 
નથી દાસ દાસીઓવાળા તેમતો વૈભવ માણુસને આશ્ચર્યમાં નાખી ર્ 
તેવા થાય છે હિદુ કવિઆ આ બેગમોતે ઉપમા આપે છે ઝે 
દૃદિથી ચમ રહેલી દેવીએ આકાશમાં વિચરે છે આ ઉપમા યથાર્થ લાગે 
છે એતો ખર છે કે ખેગમોની પાસે જઈ શકાતુ નથી અને તેમ- 
ને પ્રરૂષ જાતની નજરથી દ્રર રાખવામાં આવે છે ગમે તેવા દરજ્જે! 
અમલદાર અતે અધિકારી હોય પરતુ ને તે બેગમોાની પાસે આવેલો મા 
લૂમ પડે તો] તેના ભોમ મળી નય છે પાયદળ અતે ખોના સ્તવારા 
આવા માણુસને મારતા પાછી પાની કાઢતા નથી, એટલે કે તેએ માણુ- 
સજ્ઞે નિર્દષ થઇતે માર્ મારવાનો આવે। લાગ કદી પણુ જવા દેતા નથી 
ઘણાક ઘોડેસવારો જેમતે માર પડેતો હતો તેમની માકક મારા ઉપર્ પણુ 
એકવાર તેએને માર પડતા પડતા હુ સહજ બચી ગયો હતે[, અતે છુ 

તે દુખ કદી પણુ વિસરનાર નથી ખોજએએ મારા ઉપર માર મારવાતો 
વિચાર કર્મી, પરતુ મેં એક નિશ્રયથી મારી તરવાર તાણી અતે ધોડાને સ 

પાટામધ મારી મૂડયો તેથી બચી ગયે. ઉધાડી તરવારને લીધે હુ તેમના 

મળામાથી અને આગળના પેદળમાથી નાશી શક્યો હતે! નહિ તો, તે દિ- 
વસે મારા બાર્ વાગી જત, છાવણીની અદર દરેક માણસે ત્રણુ વાતમાં 

સારી પેઠે સાવધાન ર્હેનુ પડે છે એક તો ઘોડાઓ ઘણાજ મસ્તીખોર 
હેય છે તેમની લાતે।ના જોગ પડવાથી, બીજુ શિકારે જવાથી, અતે 
ત્રીજી બેગમોના મુકામ અતે પવાગથી દ્ર રહેવાની સાવધાની રાખવી 
તૈયાથી હિદુસ્તાત કરતા ઈરાતમાં જતાનાતો ત્રામ ઘસો! છે ખેગમના મુ- 
કામથી દોડ માઇન જેટલે અતરે પણુ ને કોઈ માણુસ જઈ ચડે તે ૪- 
રનના ખોજ તેનો જીવ લે છે નરે સે ગામ અતે શહેરમાં યઇને બેગ 
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મોની સવારી જવાની હોય છે, તે તે ગામના લોકોને પોતાના ધર બાર 

સુકીતે ધશે દૂર્ નાશી જતુ પડે છે, તેમ ન કરે તે તેમતે। પ્રાણુ જય એન 
મા શંકા નથી 

પાદશાણહી શિકાર? 
લવે પાદશાહી શિકારનું વર્ણત કરીશુ એક લાખ માણુમના રસાલા 

સામે પાદશાહ કેવી રીને શિકાર કરતે] હશે એમ મને થતુ હતુ, પરતુ દવે 
હું માતું છુ કે પાદશાહ તેથી પણુ વધારે સૈત્ય સાધે શિકારતી મોજ માણી 

શકે છે હ્હ્વિ અને આમ્રાતી પાડેશમાં જમુના નદીના કિનારા ઉપર કઠ 

પર્વતની શેણી સધી અને દિધ્રીથી આગ્રા સંધીતે રસ્તે સળમ જ જમીન 
અખેડ છે અને તેમા મોટાં મોટાં ઝાડના જગલ! અતે છ ફ્રીટ ઉંચા ધા 
સથી છવાઈ ગચૈનાં બીડ છે સસલા અતે પક્ષીઓ વગેરૅતેો હિ દુસ્તા- 
નના પારધીએઓતે શિકાર કરવા દેવામાં આવતો નથી જ્યાં આન 

મળ ધણો જ શિકાર મગા રકે તેવી જગ્યાએ દરેક સુગાએ લાંતા 

અધિકારીને પાદશાહના શિકારી સહેલધાના ઉપરી અધિકારીને બતાવવી 
પડે છે જે જગા પાદશાહતા શિકારને માટે પમદ કરવામાં આવે છે તેના 
દરેક નાંકા ઉપર ચે।કોદારે મૃકી દેવામાં આવે છે શિકાર કરવાતી જશ 
૧૫-૨૦ માધલિ કેરી હોય છે અતે તેમા પાદશાદ તથા તેતા મોઢા મોટા 

ઉમરાવો! પોતાની મરજી પરમાણુ શિકારી સેહેવધા મારે છે તેઓ પાળેલા 
ચિત્તાની પાસે કવી રીતે શિકાર કરાવે છે તેતું દવે ટું બ્યાત આપું છુ 

છું આગળ ઉપર કહી ગયો છુ ક, હિ'દુસ્તાનમાં હરિણ થાય છે અ- 

ને પાચ અથવા છતા ટોળામાં તે જગવર્મા ફરતા રેખાય છે દરેક ટોળા- 
માં એક નર હોય છે અતે રગથી તે સહજ પરખાઈ આવે છે જેનુ 6" 
રિશુતું ₹૬ ન્નેવામાં આવે કે એક નાતા ગાડા ઉપર્ રાખેવા ચિત્તાને તે 

દેખાડવામાં આવે છે ચિત્તાને તેએ શિયાધોપ કહે છે અ પ્રાણી ગાડા 

ઉપર્ષી ઉતરીને તરત જ ટૃરિશ્ાતા ઉપર «તું નથી, પણુ ધુપાતુ ૪ુ- 
પાયું આમ ત્તેમ ભમ્યા કર છે અને ન્યારે ચાર પાચ અલંગમાં 
તેમતા પર્ પડાય તૈમ રહે છે યારે એકદમ ટૂટી પડે છે, એકવાર ને 
શિકાર છટકી જય તો! તે બીગ પ્રયત્ન કરહુ નથી શિકાર હાય આવેછે 
તો તે તેતા રૂધિરનું પાત કરે છે અને ખાય છે, પરતુ ધગીવાર તેમ બ 
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નતું નથી, કારણુ કે હરિણા। ધણી જ શીદ્ય છલ'ગાથી દોડી જાયછે, શિકાર 

છટકી જાય છે યારે ચિત્તા ઉભો રહે છે " અને પાળનારતે પુનઃ તેને 

પકડવો એ કઈ વિષમ પડતું નથી. રખેવાળ ધીરે ધીરે કાલાં કછાડતો અને 

માંસના કકડા નાંખતો તેની પામે જાય છે અને આંખો ઉપર પાટો બાંધી 

લઈ પાછે! લઈ આવે છે. મુસાફરીની દરમીઆત એક વાર આવી «તની 

રમુજ થઈ હતી. એકવાર લસ્કરતા માર્ગમાં થઇતે હરિણેતું એક ટોળુ પ- 

સાર ચતું હલું'તેવામાં ખે ચિત્તાઓ નાં ગાર્ડા પાસે જ હતાં, એકની આંખે અં- 

ધારી બાંધેલો નહોતી તેથી હરિશોને જેઈ તેમની પાછળ પડવાને તેણે ધણી 

તાણુપછાડ કરી હતી, ઉંટ. ઘોડા અને હાથીઓમાં થઇને હરિણિ પસાર 

થઈ ગયા છતાં પણુ જ્યારે પેલા ચિત્તાને છૂટો મૂકયો સારે, ને જે ચિ- 

ત્તાએા ગમેલા શિકારપર સાધારણુ રીતે મૂરીને તલપ મારતા નથી, તેપણ 

. આ ચિત્તાએ લાગ શોધી એક હરિણુને પકડી પાડયું હતું અને અમને 

તે જતાં ખુબ રસુજ થઈ હતી. 

કાળા ગાધાતો શિકાર પણુ ગમ્મત આપે નેવી રીતે થાય છે, પ્રયમ 

ગક મોટી ઝાળમાં તેને કૂસાવવામાં આવે છે અને ધીરે ધીરે ઝાળ સ 

જલ્દી લઈ જ્યારે તે સાંકડી જગામાં આવી જાય છે, યારે પાદશાહ કેટલાક 

ઉમરાવોાની સાધે તીરથી તેનો શિકાર કરે છે તરવાર અને ભાલા પણુ 

આ શિકારમાં વપરાય છે. મરાઈ વાર્ આ પ્રાણીએ એટલાં બધાં મરાય છે કે 

પાદશાહ તેમનાં માંસ ઉમરાવોને ભેટ દાખલ મોકલે છે, બગલાં વા સારસને 

શિકાર કેવી રીતે થાય છે તે જાણુવા નગ છે. તેમના ઉપર છેડી મૂકેલાં 

બાજપદ્યીની સાથે હવામાં તે કેવી રીતે પોતાનો બચાવ કરે છે તે ન્નેવા 

જવું યઈ રહે છે. કેટલીક વાર તેઓ ખાજને મારી નાંખે છે, પરંતુ ગાળા- 

કારમાં ઉડતાં તેમની ગતિ ઘણી જ મંદ હોવાથી ખીન્ન ખાજપક્ષીઓ તે- 

મને પકડી પાડી મારી નાખે છે. 

સધળી ન્નતના શિકાર કરતાં સિહતો શિકાર વધારે ગમ્મત આપનારો, 

રાજશી અને ન્નેખમ ભરેલા છે. પાદશાહ અને શાહન્તદાઓ વગેરે સિંહનો 

શિકાર કરે છે અને બીનાને તેની રશન લેવી પડૅ છે. સિંહ ન્યાં આગળ 

રહેતો હોય લા તેને તિરંતગ્નો વાશી કરવા માટે શિકારીઓ તેની ખોડ 

આગળ એક ગધેડો બાંધી આવે છે; એતે ખાઇને સિંહ એક રાત ઉંધે 
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ફ્રે અને સવારે જગે છે યારે તે! હાં વળી બીઝે ગધેડા બાંધેલ હોય 

જે. આ પ્રમાણે ઘણા દહાડા સૂધી એકને એક કેકાશે શિકાર મળવાથી 
સિ સાનો વાશી થઈ ન્નય છે. પછી ન્યારે પાદશાદ શિકાર કરવા માટે 
આવી પહોચ્યા છે, એમ રિકારીઓતે સમાચાર મળે છે સારે તેએ! એક 
ગધેડાના ગળામાં અફીણ થલી તેતે પેલી જગા ઉપર જતે બાંધી આવે 
છે. આથી ડરીને સિંહના ઉપર અસર ચાય છે અતે તે સિકારમાં ગમ્મત 
ઉપજાવે છે. કાળા ગોધાતે માટે જેમ ઝાળ નાંખવામાં આવે છે તેમ હાર 
પછી સિહતના ઉપર પણુ એક મોરી ઝાળ નાંખવામાં આવે છે. આ પમાણે 
શિકારની બધા તૈયારી ઘઈ રજા પછી એક મેદ હાધી ઉપર ચડીતે ઉન્ 
મરાવોની તથા બીન્ત સૈનિકોની સામે પાદશાહ શિકાર કરવા જાય છે. ઝા- 
ળની ખહાર રહી પાદ્શાદ સિહના ઉપર ગોળી જેકે છે. ઘાયલ થયેલો સિદ્ધ તેતી 

રીત પ્રમાણે હાધીના ઉપર છલાંગ મારવા #પ છે, પ્દતતુ ઝાળને લીધે અ 

&કે છે અતે પાદ્શાઠ પછી ન્યાં સૂધી તેને! પ્રાણુ તય યા સૂધી તેના 

ઉપર ગોળી ખદાર ચલાવે છે, 

છેલા સિંહના શિકાર વખતે એમ બન્યું દતું કે, પાદ્શાહે ગોળી મા- 
ર્વાથી કુપિત થયેલો સિહ એક ઘોડેસવાર પર ડુટી પડયો હતો અને તેના 
ઘોડાને ભારી નાંખો ઝાળમાંધી છઠકો ગયો હતે1. શિકારીએ તરતજ તેની 
પુંઠે પડયા અતે કરીને તેતે ઝાળરમાં ફ્માબ્યા એ શિકારતી દરમોઆત 

આખા લશ્કરમાં હે(દા થઈ ગઈ હતી અને સર્વેને ઘણી અગવડ જેઠવી 
પડી 6તી. ત્રસુ ચાર દ્વિસ સૂધી અમારે ભયકર ખીયાનાનમાં “રદેડું પડયું 
દતું અતે એ જગલ પણુ પદાડી અતે ઊંટ ન દેખાય તેવા ઉંચા ઘાસધી 
ભરેલું હતું, છાવણી સાંખી બન્નરની ગોડવખ્યુ કરવામાં આવી નહોતી, તેમન 
છાવણીની પાસે કોઈ ગામ કે સહેર આવેલું તરતું. અ ગડબડાટરની ગદર 

જેમને ખાવાનું મન્યું ઇશે તેમનાં ધન્યમાગ્ય. આમ થવાનું ઠારષયુ ટું હતું 

તે ટૂં આપને «નુ હું, પાદશાક ન્યારે સિક્તે મારે છે યારે સારા શુક 

ન થમા એમ માનવામાં આવે છે, પરતુ સિદ ને છટ૪ “ય તો રમ્ય 
હપર્ કેઈ આધ્ત આવવા રપ અપશુકન કઢેવઇય છે. આધી કરીને સિદ્ધ 

છટ૪ જતાં લાંજ છાવશી નાંખી તેતે પુતઃ મારવાનું #3 ૯તું. અતે ક 
કૃતે વિદભતા પડી #તી. છેવટ મિજને મ્રાજે અતે પા૬£)૬ ઉમરાવોતે! 
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દરબાર ભરીને ખેઠી હતો યાં તેતે લાવ્યા. દરબારમાં મારેલા સિંહતે ભર- 
વાર્મા આવ્યો તથા તે કેટલો લાંખો હતો, તેને રંગ કેવો હતો, તેના દાંત 
કેવા હતા વગેરે ઝીણી ઝીણી માબતેની પણુ નોંધ ફરી લેવામાં આવી 
અતે પાદશાહે તેને ફ્લાણે દિવસે માયે! વગરેનાં લખાણુ થયાં, સાર્ પછી 

સઉતે પ્રવાસ કરવાની છુટ મળી. ગધેડાને અદ્દીણુ ખવરાવે છે તેયી 
સિ" ઉપર શી અસર થાય છે, તેતો ખુલાશે એવો છે કે, તે મસ્ત બની 
ઊંઘે છે, પરંતુ તજવીજ કરતાં એક શિકારીએ મતે ખાત્રી પૂર્વક જણાવ્યું 
હતું કે, એ તો ગપ છે અને સિંહ તો અદ્દીણુ ખાધા વગર પણુ ને તેશે 
પેષપુર શિકારતું ભક્ષ કરેલું હોય છે, તો સારી ર્ીતે ઊંધે છે. 

સોટી નદીઓ ઉપર પણુ પુલ હોતા નથી, એમ હું તમતે આગળ 

કહી ગયો છું, મછવાના પુલ નાંખી લશ્કરને મોટી નદીઓની પાર્ લઈ 
જવામાં આવે છે. પાઢીઆં ઉપરથી પ્રાણીએ લપસી જય નહિ તેઠલા 
માટે તેના ઉપર માઠી અને ધાસ નાંખવામાં આવે છે. પુલના ખબત્ને છેડા 
આગળ ધણીજ ગડબડ યાય છે; કારણુ કે સૈતિકો અતે પ્રાણીઓ સાં આન 
ગળ થઇતે પસાર થતાં પોચી માટીતે લીધે નીચે ઉતરી પડે છે અતે 
કાઈ કોઇવાર તો ધોડા તથા ઊંટ સામાનની સાથે તેમાં ફળી જઇ તરફડીયાં 

મારે છે અતે લોક તેમતા ઉપર થઇને ચાલ્યા જય છે. એક દિ- 
વસની એદરજ જે નદી ઓલગી પાર જવાતું હોય તો તો સાં આગળ 

બહુજ ત્રાસજનક બનાવ ખતેૅ છે અને ગોઠાળા થાય છે, પરંતુ ધણીવાર 
એમ બનતું નથી, કાર્ણુ કૈ પાદશાહ યુલની આગળ આવી છા4ણી નાંખી 

પડે છે અને ત્રશુ ચાર દ્વિસે ધીરે ધીરે સામે પાર જઈ બીજી છાવણી 

નંખાય છે, એટલે પ્રાણોએ, માણુસો અને સરસામાન સારી રીતેં સામે પાર 
જઈ શકે છે. સઉ પુલ ઉપર થઇતે પેલે પાર જાય લાર પછી પાદશાહ 
ચેલે પાર્ જાય છે. 

આ પાદદશાહી છાવણીમાં સૈનિકો અને ચાકરા મળીને કેટલાં માણુસ 
છે તેની ગણુતા કરવી એ કઈ સહેલું કામ તથી. આના સ'બધે ભિન્ન ભિન્ન 
મત છે, છતાં પણુ હું સાહસિક ચઇતે કડું તો આ છાવણીમાં -ક'ઈ નહિ 

તો! એક લાખ તે ઘોડેસવાર છે. ઘોડા, હાથો અને ખચ્ચર મળાતે અઢી 
લાખ પાણીએ; વળી પચાસ હજર ઉંદ એટલીજ સપ્યામાં બળરોા તશા 



૨૮૮ «૨ આ બાતનિંયર્ને। ધવાસ, 

થઢુએઓ હરો કે જેઓ સ્રીઓ અતે છેકરાતે વડન કરે છે. બન્તર અતે 
ખીશ્વે સરસામાન વદન કરનારાં ધાણીએ પણુ અ ગણુનામાં આવી જય 

છે. ગરીય લોક પોતાનો સામાન અતે ખોરાક પોતે ઉંચકી લેછે. ચાકરો 

વગર્ ચાલતું જ નથી, એટલે લસ્કરતી સાયે ચાકર માણુસેઈની સખ્યા હોયછે. 
ખે ધોડેસવારાની વચ્ચે ઓછામાં ઓછા ત્રણુ ચાકર તો હોય જ, ધણુ- 
કતો મત એવે છે કરે, આ લસ્કરમાં બધાં મળીને ત્રણુ ચાર લાખ માણુસ 

હશે, ફેટલાક એમ ધારતા નથી. ખરેખરી સખ્યા કહેવાને માટે તો દરેક 
માણુસ ગણાવું નઇએ. ડુંકામાં હું માત્ર એટલુંજ કરીશ કે, આ જમાવ 
ધશણોજ મોટો અતે અસપ્ય છે. આખુ લિ રાહેર લક્કરની સાયે આવેલુ 

છે, ફારણુ કે દિના રહેવાશીઓને નિર્વાહ નોકરી ઉપર છે અને તેઓ 

જે પોતાના રોડની સાધે ના આવે તો દ્લિમાં ભૂગે મર, માટે આખુ લ્થ્વિ 
શહેર પ્રવાસમાં છે અને ન્યાં છાવષા નંખાય છે યાં આગળ દિધી શહેર વસી 

રહેછે, આ લસ્કરી છાવણી નથી પણુ જગલ હ્હિ અથવા મોગલ પાદરાદ- 
ની જંગમ રાન્યધાની છે એમ કડું હે/પણુ ચાલે. 

સતુષ્ય અને પ્રાણીઓનો આટલે બધે. મોટે જમાવ લડાઇની દરમી- 

આત કેવી રીતે પોષાતે! હરો? વે પણુ આપણાથી સમજી રાકાતું નથી. 
આને ખુલાસે। માત્ર એટલાથી જ થાય છે કે, હિ'દુ લોકો ધણા સહન 

શીલ અને જેમને! ખોરાક ધણા જ સાટે! છે. એક લાખ માણુસમાંથી 01- 

ગ્યે ₹ દશમો અષવા વિસમે। ભાગ માંસ "ખાતો હશે. તેઓ પોતાની ખી- 
ચડીથી જ સતુષ્ટ યાય છે. ખીચડી થયા પછી તેના ઉપર ધીતો દોરે 

રવામાં આવે છે વળી ઉંદ ધરો શ્રમ, ભૂખ, અને તરસ સહન કરી શકે 

છે, મુસાક્રી યઈ રહેતા તેમતે છુટાં મુકવામાં આવે છે એટ્લે તેઓ અહી 

તહીં ચરી અય છે. છ્થીમાં ને વેપારીઓ અનાજ પાણી પુરૂ પાડતા હૈ!- 
ય છે તેજ વેપારીઓને પ્રવાસની દરમીઆત પણુ અનાજ પાણી પુરાં પા" 

ડવાં પડે છે એ લોકતે ખીચારાઓને અનાજ પાણી ખરીદી લાવવાની 

ઘણી વિદબતા પડે છે, તેએ આસપાસતાં ગામડામાં રખડી ૦ મળે તે 
ખરીદી લાવી છાવણીમદે મોંધે ભાવે વેચે છે. એક ન્નતતતા યાસને લેશ્સ 
લાવે છે તેને સાક્ સુક કરીને છાવણીમાં કોઈ વાર ઘણે ઉંચે ભાવે વેચેછે. 

પાદરાડના સબધી એક વિચિત્ર વાત હછ આપને લખવાની રહીં 



દિ'્તું સ્વડ કાશ્મિર, શટ 

ગઈ છે, તે છાવણીમાં હમેશાં જુદે જીદે માર્ગે પવેશ કરે છે, આ પ્રમાણે . 
કઈ પ્રયોજન વગર થાય છે, એમ ન ધારવું. પાદશાહ જીદે જુદે માર્ગે મ- 
વેશ કરે છે તેતું કારણુ એ છે કે, તેથી તેને ઉમરાવોના પડાવ તપાસવાતો 
અને તેમની નજરો લેવાતો લાભ મળે છે. દ્દ્િ અતે લાહોર વગ્ચે કેવાં 
ગામડાં અને નગરે આવેલાં છે, તે વિષે તો હું કઈ બોલતે] તથી, કારણુ 
ક તેવાં ગામ કિવા શ્હેર છે જ નહિ, અને છે તે મેં જયાં નથી, ફારણુ 

હું અને મારા આગા સાહેબ ઘણી વાર મુખ્ય સસ્તો મૂકીને આડ રસ્તે 

રી કરતા હતા, એક પડાવથી ઉપડેલા બીજે દ્વિસે સવારે ગમે તે. 
રસ્તે યધ્તે જઈ પહોચતા. આમ હોવાથી ગામર્યા વગરે ઘણાં ન્નેવામાં 

આન્યાં નથી. 

લ્રાહર* 

લાહોર જેનું રાજ્યધાની નગર છે, તે રાજ્યતે પબ કહે છે, તે કઈ 
અકારણુ નથી. પાંચ નદીઓ કાકશ્મિરતી આસપાસના સોદા પર્વતમાંથી ની- 
કળ આ દેશમાં વડી સિંધુમાં પડે છે, અને સિંધુ નદી સિધમાં થઇ 
છરની અખાતના મુખ આગળ હિ'દી મહા સાગરને મળે છે. લાહોર તેજ 

પ્રાથીન ખુસેક્લોસ કૈ બાજું, તે ડું કહી શકતે! નથી, તેમ તે એજ એમ 

કહેવાનું આડંબર પણુ કરતો નથી. ફ્િલીપના શાહન્નદા તરીકે સિકદર એ- 
દલે એલેકઝાંડર અત્રે પ્રસિદ્ધ છે. જીત સબધે લોક તેને યાદ કરે છે 
બીજી વિશેષ કઈ ન્નણુતા નથી. પાચ નદીઓમાંની રાવી નદી ઉપર 

વસેલું લાહોર નગર છે તે, આપણી તોચેસ નદીના જેવડી અને 
તેની જ માક્ક પ્રવાહતે બદલતી માલૂમ પડે છે. હાલ નદી લાહોરથી લગ 

ભગ માધલ પેણ્! માઇલ દ્ર જતી રહેલી છે. નદીને પ્રવાહ દૂર જવાથી 

જૂર અઠ જીક અડું પ'યડેજે, અઈ પ્યયુજુનો તવા ભળ દેખાય 

છે. દિલ્લી અને આમાથી જુદી જ ઢખે લાહોરનાં મકાનો ઊંચી બાંધણીનાં 
જ, પરંતુ વીસ પચીસ વર્ષથી યાંથી રાજ્યગાદી કહાડી નાંખવાને લીધે તે 

ખૂધાં જર્ણું થઈ ગયાં છે અતે નગર પણુ પાયમાલીની સ્થિતિ ઉપર આવી 
ગયું છે. ગયાં વર્ષી માં ધણુ વરસાદ પડવાથી પ્ેટ્લાંક ધર પડી ગયાં છે અને 

માણુસો પણુ તેમાં દટાઈ ગયાં હતાં. હજી પણુ પાંચ છમોદા મા્મૌપર સારા 
રહ 



ર૯૦ બર્નિયરતે] પ્રયાસ. 
જજન 

સારું મકાનો છે અને તેમાતી ખે ત્રણુ શેરીઓ તે! મે અઢી માઇલ લાખી 
છે તેમાના મકાતે! પણુ હવે થોડાજ વખતમાં લાંભા થઈ સઈ જરે, એમ 

લ્રાગે છે, રાવી નદીને] મવાહ દૂર જતે રહેવાથી રાજમહેલ્ દૂર્ પડી 
ગમો છે. શિ અતે આગ્રાના જેવો તે તહિ પયુ લાહેરતે! રાજમહેલ 
પ્રણુ એક સદર મકાન છે આજ બે મામથી કાસ્મિરતા રસ્તામાં આવેલા 
પર્વતો હૂપ્રથીં ખરફ ગળી જ૪તે માગ યાય તો આગળ વ્ધીએ, એમ 
વાટ નેતા અમે અહીં પડેલા છીએ, લહેરથી ઉપડવાનો કાલે વદાર છે 
અન્તે પાદશાહ તે; ગઈ પર્મ દિનના ઉપડી ચૂક્યા છે ડુજીતો તખુ ભારે 
જોવાથી કામ્ નહિ લાગે એમ કહેવાતાં ગઈ કાલે મે પણુ એક તાતે! કાન 
સ્મિરી તખછુ મારે માટે ખરીદ કર્યો છે, અતે આવતી સવારે ઉપડનાર્ છુ. 
પર્વતોની અ'દર મોઠા તખુને માટે જગા મળવાતા સાસા પડે તથા તે ભા 
૨ છોવાથી ઉચક પણુ કોષ? ફાશ્ણુ કે! ઊંઘને તે! હવે પર્વતી માર્ગમાં રક 
આપી, મજીરે કરી સર સામાન લેત જવાતો છે હવે અમે ઉપડવાની 
ત્વરામાં છીએ એટલે હાલ આટલેથી અઠટકુ છુ 

# સાહેમ | મેં તો ધાર્કું હતુ કે-બઆામલમ"ડળતા ક્તારા ઉપર મને 

જે ગર્મી લાગી હતી તે હવે દુનિયાના કે!ઈ પણુ ભાગમાં લાગવાની નન 

થી, પરતુ તૈ ધારણા ખો” પડી, લાહેરથી નીકળ્યા પછી ચોથે દિવગે એવી 

ગરમી પડવા માડી ઠંતી કે, હિદ્સ્તાની લોક પણુતેને માટે બુમ પાડતા હત, 

તો આપણા શા ગજા? લાહોરથી ભીમમર જતા રસ્તામાં એવી ગરમી પડે 

છે % ત પુછે વાત આ નગર કાસ્મિરના પ્રટૅેશમાં પેસવાના સ્ધાત ઉપર 

આવેથું છે હું જરા પયુ અતિશયેક્તિ વગર્ કડું છુ કે, આજ કલ સ- 

વારતા પહેરમા ઉડયા પછી સાજે જીવતા રહીંરું ફે તાપથી સેકાઈ જઇ, 
એવી મશણુપ્રાય ધાસ્તીમાં રડું ધ્વિસા ગુ'તર્ છુ આટલી બધી ગરમી 
પડવાનું કારણુ એ છે ક હાલ અમે ઉત્તર તરફ જઇએ છીએ અને સા 

મેના ઊંચા પર્વતો તપીને અમતે ગરમી આપે છે સાંજે તાથી ઠંડી 

લહેકો આવે છે, પણુ આખો દ્વિસ તે! ગજબ ગસ્મી પડે છે પરતુ ને 
ગરમી મને આવતી કાને તો કદાચ સ્વધામ પહેથાડસે તેતે માટે ઘવે ત 

તત લખાણુ કરવાનું રાં પયોજન છે 

ક એક ગુટસ્્થૂપર ખબ(નેયરે લખેતેા પોપેદ પડ. 



હિદુયું સ્વગે કાશ્મિર, સ્ક 

* સાહેબ | હિંદુસ્તાનની એક મોટી નદી જેને ચીમાખ કહે છે તે 
અમે કાલે ઉતર્યા હતા. મોઠા મોટા ઉમરાવો જમનાને ઠેકાણે અયાર સૂધી 
આ નદીનું # મધુર પાણી પીતા ઘતા, મતે તે! આશા હતી કે ચીનાબ 
ઉતર્યો પછો અમે કાસ્મિરતા શીતળ દેશમાં ધહોચીશુ, પરેતુ તે વાત ખોરભે 
પડી છે, હજી તો રસ્તે! લાંબા છે, પ્રતિ દિન ગરમી વધારે લાગતી ન્4ય 

છે અતે દ્વિસ પર્ દિવસ મલા રૃટત્તર થનો! નય છે. નદી ઉપર નાખેકે( 

જોડીઓનેો પુલ હું બપોરતા ઉતરી ગયો હતે છતાં, જે મારા ત'ખુમાં સાં- 

જતી વાઠ નેતા ખેશી રલા હોત તો મને કઈ કાયદો યાય તેમ નહેતું, 
ખૂધા લેક સાંજ સવાર તાપ એછે થાય લારે ઉતરવાના વિચાર પર હતા 

યારે હું બપોરી વેળાએ ઉતરી ગયે તે ઠીક થયું. આમ કરવાર્માં હું મારી 

દીધૈદૃદિધી એક ઘાતમાંથો ઉમરી ગયો એમ કહું તોપણુ ચાલે, કારણુકે 

શીતાબ ઉતરતાં જે ધમાચકડી અતે મારામાર થઈ હતી તેવી બીજી કેઈ 
વાર થઈ નથો, નદીનું ભાટુ રેતાળ હોવાથી પુલની છેવટની હોઠી આગળ 

રતીથી પુલની સપાટી પુરી દૈવામાં આવી થતી, છતાં ઊંટ હાથી અને 

ખળદ ગાડાં વગરેતા આવવાથી રેતી સરી જઈ તેમાં પ્રાણીએ ઉતરી પડી 
પ્રવાહર્માં તણાઈ જતાં હરતા તથા લોકે અને ટોર ગારામાં કળી ગયેલાં 

પ્રાણી ઉપર થઇતે ચાલ્યાં જતાં હતાં. આવી ગડબડના વખતમાં વળી ઉમૃ* 
રાવો! અને અધિકારીઓના હજુરીએ પોતાના સ્ત્રામીતી આગળનો માડી 

ખુલ્લે! કરવાતે માટે સોટીને! ઉપયોગ છુટથી કરતા હતા. મારા નવાબ આ- 
ગા સાહેખનું લોખ'ડતા ચૂલા તથા બીત સામાત સાથેતુ એક ઉંટ પણુ એ 
માબડામાં પેશી ગયું હતું, આથી મને ભય છે કે મારે પણુ આજ જનન્નર- 

ની રેઠી ખાવી પડરો. 

આવી દુઃખતર અતે નેખમ ભરેલી મુસાફરીએ કયો યૂરાપિ* 
યન નીકળરો ! આવી ભયકર મુસાફરીમાં જવુ એ ધણી જ મૂખાઈ 
અને અવિચાર ભરેલું છે, આ મુસાફરીમાં મારી છ'ગી સતત જેંખમમાં 

રહેલી છે. આવા દુઃખમાંથી આગળ ઉપર કદાપિ સુખ નીકળશે, લાહોરમાં 
સે દ્િતી માફક ઉઘાડી અગાશીમાં સુવાનું રાખ્યું હતું તેથી મારા સાંધા 
ઝલાઈ ગયા છે, નને કે તે તમાણુ સુવાથી દ્વિમાં તો કઈ દુઃખ થતું ન- 

» ખનિયરને।! પાંચમા પત્ર 
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હોતું. આવાં દુઃખમાં જ મે મુસાફરી શરૂ કરી હતી અતે સાંધા દુઃખતા 
દતા, પરંતુ આ તવ ધ્વિસ સધી ન્યાં સપર ગરમી પડી અને રારીર ૫- 
રચેવાથી નવાઈ જવા માંડયું કે તરત જ એ રોગ તો દૂર' થયો છે. પાણી 
પીવાય છે ઘણું; ખરું કહું તે! માર્ શરીર એક ચારણી જેવું થઈ રહું 
છે. શરીર ઉપર પરસેવો થાય તે! થાય પણ્ આંગળીઓાં ટેરવાં પણુ ૫- 

રસેવાથી ભીન્તય છે. આજ મે સૈથી વધારે પાણી'પીધું હોય એમ લાગે 
છે એટલે કે ઓછામાં એણછું દશ પિટ પાણી મારા પેટમાં ગયું છે. આ- 
હલાં બધાં દુઃખમાં એક પાણીતું સુખ્ષ સારૂં છે કે, હમણાં અહીંઆં નને" 

ઇચ તેવું સાર્ પાણી મળી શકે છે, સાહેમ, સર્યતારાયયુ દજી 

તો. હવે ઉગે છે, પણુ એટલામાં જ તાપ અસજ્ઞ લાગવા માંડવે! છે. 

આધાશમાં કઇ વાદળાને! ગાલો! દેખાતે! નથી, તેમ પવન પણુ નથી, ધોડા 

ચાકી ગયા છે; કારણુ કે લાહોર છેડ્યા પછી તેમણે ઘાસનું લીલુ તરણ પણુ 

દી્ડું નથી. કાળી શ્ામડીના, રક્ષ, બને કડયુ મતના મ્ારા હિંદુસ્તાની નો- 
કરે પણુ હવે વધારે શ્રમ લઈ શકે તેમ નથી, મારૂ મોડુ, હાથ, છાતી, 
અતે પગ લાલચોળ થઈ સુઝી ગયાં છે આખા શરીર ઉપર અળાઇઓ 

થઈ ગઈ છે અને તે સોયની માફક ચઠકા દે છે. ગઈ કાલે અમારામાંનો 
એક સૈનિક તાપમાંથી ઝાડતળે જઈ બેકી હતો તે મરેલો દાથ આવ્યો 

હતો. મતે પણુ લાગે છે ક સાંજ સોરા મારા રામ રમી જરી. મારી છ- 

વન આશા ચાર પાંચ લીંછુ અતે દહી ભાગી તેર્માં ખાંડ તાંખી તે પીવા 

ઉપર આધાર રાખે છે, ઈશ્વર તમને સલામત રાખો, ટલમની સાહી સફાઈ 
જય છે અતે તે દાથમાંથી એતી મેગ જ નીચે પડી જાય છે. 

ખાજે દિતિ અમે કાળા અને ખડતચડા મોટા પદઠાડી પ્રદે 
શના ઉત્સંગમાં આવેલા શીમભર મુકામે આવી પહોચ્યા દતા. નધીતા 

પથ્થરી કાંકરીવાળા તપતી રેતીના નદીના ભાટામાં પડયા છતા. આજ 

સવારે જે વરસાદ ન થયે! હોત તથા પર્વતમાંથી દહીં, દૂધ, મરધી અને 
લીંબુ વગરે મતે ન મળી આવ્યાં હેત તો. આ તમારા પત્ર લેખડતું કોખુ 
«ણે રુંએે થર્યું છોત, પરંતુ ઈશ્વરને મહિમાં અધિક છે, દવા ઈીતળ યઈ 

છેં, બને જૂખ લામવા રાંડી છે અતે મારાર્મા રાક્તિ આવવા લાગી છે; 
તંદુરસ્તી સુધરવાતા સુષ્ય ચિન્હ રૂપ આજ છે કે મે આ પત્ર લખવા 
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માંડયા છે. હવે હું તમતે અમારી આગળની મુસાક્રીતું અને આવી પડ- 

નાર્ અડચણૂતું વર્ણન આપવા ધારૂં છું. 

ગઈ કાલે રાતે પાદશાહ આ અસલ્ર તાપક પ્રદેશમાંથી રોશતઆરા 
મેગમ, અને જનાનાની ખબેગમેો! સાથે રાતન રધુતાયરાવની સાથે ઉપડી ગયે 

છે. ર્ત ર્ઘુનાથરાવ હાલ વઝોરતું કામ કરે છે. ગઈ રાતે બીજી ખેગમો 
અને સ્રીઓની સાથે કેટલાક ઓક્ીસરા અને અમલદારોને લઇ બક્ષી 
પણુ વિદાય થયા છે અને આજ રાતે, મારા નવાબ, દતેશમદખાન, તેતું 

કુટુમ્બ, મહમદ અમીરખાન, તે પ્રસિદ્ધ અમીર જમાલને! શાહજાદા જેતે 
માટે આગળ ડું ઘણું લખી ગયે! છું તે, મારે! મિત્ર ઘાનતખાન તેના ખે 
શાહનદા, અતે ખીજ ઉમરાવો, રાજએ તથા મુતસકૂદારેો અને હું સવે 

ઉપડવાના છીએ. હવે કાશ્મિર પાંચ દિવસની મજલે છે, એટલે પર્વતના સાંકડા 
રસ્તામાં અડચણુ ન પડે માટે એક પછી એક એમ ઉપડવાતે। ક્રમ રાખેલો 

છે, અમારા ગયા પછી ખીન્ત નવાબે! અતે રાજાએ પણુ એક પછી એક 
કાસ્મિર્ આવશે. ફૈન્નતખાન, તે તોપખાનાને। ઉપરી, ત્રણુ અથવા ચાર મુખ્ય 

મુપ્ય રાજ્નએ અને ખીન્ન ઘણાક ઉમરાવો! ભીમબર આગળ રાજ્ય રક્ષણુ- 

ને માટે પક્યા રહેશે અને ત્રણુ ચાર માસ પછી ન્યારે ગરમી પડવા માં- 

ડેશે ભારે પાદશાહ પાછે ફ્રરો, જેમની સાથે તેએ મળી જશે. કેટલાક 
ભીમબર આગળ પૉતાના તખુ નાંખી ચીનાબના તટ ઉપર પડી રહેશે અતે 

જેઠ્લાક પાસેનાં રહેરમાં જઈ રહેશે. તયા બીજુ *૩ેટલુંક લશ્કર આવા 
ઉષ્ણુ પ્રદેશના મેદાનમાં પડયુ રહેશે. 

કાશ્મિર જેવા નાના રાજ્યમાં પાદશાહ નને પે!તાના સધળા સૈન્ય સાપે 

જાય તે ખોરાકના સાંસા પડે, માટે આમ કરવામાં આવે છે. જનાનાની 

ખેગમોર્માં પણુ પહેલા દરન્જની ખેગમો જ તેની સાથે રહે છે. રોરાનઆરા 

ખેગમ, તેમની ધ્રિય સખિયો અને જે દાસીએ વગર્ ચાકૈ જ નહિ તે 
તેની સાથે ગયાં છે, ઉમરાવાો અને તેમતાં માણુસોના સંબધમાં 
પણુ જેમ બતે તેમ ધટાડો રાખવામાં આવે છે. પાદશાદની તહેનાતમાં ર્- 
હેનારાએની સાધે પણુ માત્ર ૨૫-૨૫ ઘોડેસવાર રહે છે. આ શ્રાણુસોથી 
વધારે માણુસોને જવા દૈતા નથી. પર્વતના સાંકડા માગે આગળ એક પ]- 
દશાહી અધિકારી ઉમે! રહે છે તે ગણી ગણીતે માણગેોતે નવના *5 - 
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જે આ રીતે નિયમ રાખવામાં ત આવૅ તો ઘણાક ઉમશાવો, સુત 
સકેદરોા અતે વેપારીએ મોજ સોખતે ખાતર કાક્મિરમાં નય અતે મો 

જમાણે તયા કમાય, પરંતુ તેમ થાય તતો પાદ્શાહના માણુસોતે ખોરાકર્ન 
તગી વેઠવી પડે માટે તિયમમાં સખ્મ રહેવાય છે. 

જૃતાનાની બેગમો તથા સામાતતે માટે પાદશાહ કેઠલાક પસદ- 
ગીના હાથી સાથૅ રાખે છે. હાથી એ મોડું પાણી છે તેમ છતાં પણુ ઘલું 

ઠેમેલ પગતું છે. તે એક પગને બરાબર ગેઇવ્ાા વંગર બીન્ને 
પગ ઉપાડતું નથી, પાદશ્ાદની પાસે કેટલાક ખચ્ચર છે, પરંતુ ઘણા 
ઉપયે1ગતાં નઘી. ઉંટતે સાથે રાખવાત્રાં આવતાં તથી, ફારણું કે પ- 

ર્વતના સાંકડા અતે ઝડબચડા માર્ગમાં તેમના લાંભા પગ ગોઠી શકતા 
નધી. ઉંઠને કેકાણે કળીએ રાખવામાં આવે છે, જેતી સખ્યા ઘણી હેય 

છે. માત્ર પાદ્શાહની સાથે જ છ દન્તર કળીએ! રહે છે. મેત્રણુ હેલકરી 
રાખેલા છે જે કે ઘણે સામાન તો મેં લાહોરમાં રાખેલ છે. દરે ઉમરાવ 
અને રાળએ પોર્તે પણુ મેમ કરેલું છે. ભીમબરમાં સર્વેના સર સાધાનતે 
માટ નહિ તહિ તો, પદર હત્તર મજુરા એકડા થયા ઇશે. કેટલીક મજુરો 
કાસ્મિરતા સુબાએ મોકલ્યા છે. કેટલાક આસપાસતા રાળ્તએગ મોકલ્યા 

છે અતે ઘણાક સારી મજુરી મળવાની આશામાં આવેલા છે. અદી મણુ 
ખોને માટે દશ કાઉત લેખે મજુરી સરકારે હરાવેવીં છે.ત્રોશડન્રર આવા 

મજારાતી જરૂર પરર્શે*ઞેમ કહેતાય છે, જે કે પદશાહતો, ઉમરાવાત 
અને વેપારીઓને! ઘણુ।ક સામાન તે! એક મદિના પહેલાંથી કાસ્મિરમાં 

વજ્ના નય છે, 

સાહેબ, કાસ્મિરના પ્રાચીન ઇતિકામમાં લંખેલું છે ક પૂર્વે આખે! દેશ 
ઝક સરવર જૈવો હતો. કાશ્યષ નામના ત્રવિએ ખારામુઘ્યાના પર્વત અ- 
ગળથધી જળોદ્ધાત કમી દતે! અતે તૈથી સરોવર ખાલી થઈ આખે! પદેશ 
વસવા, જોગ ચા સવા. આ વાલ સુભથા ઇલડાસમં? વદ “બમતેલ હક 

સંક્ષિમ ઇતિહાસમાં આપેલો! છે. એ સક્ષિમ ઇતિકાસ જહાંગીર પાદશાહે 
ઇરાની ભાષામાં લખાવેલો છે, અતે હાસ ડું તેનું ભાબાંતર કરૂં છું. ચ 3૯ 

દેશ જળથી ટંકાયલો નહિ હોયુ એન કહેવાને હું શાગતે! નથી, કારણુ કૈ 

યેસ ગયતે બીન્ન પણુ કેટલાક દેશો જળર્થી ટંકાયલા હતા એમ કહવાય 
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' છે, પરંતુ જેતે જળમાડી એવું નામ આપેલું છે તે માર્ગ મૂતુષ્ય ન્નતતો 
કરેલો હોય એમ છું માની શકતે! નથી, કારણુ કે-સ?ે પર્વતમાંથી એ માર્ગ 

છે તે ધશજ મેટા અને સિદ્દા રોળાવતે ઊંચા પર્વત છે, આ પ્રદેશમાં 
વારવાર કરતી કંપ ચાય છે એટલે માર્ ધારવું તો એવું છે ફે-કેોઇવાર 
ધરતી કંપતા આંચકા સાથે આ જળોદ્દાત થયેલો હશે. અરબસ્તાન તર- 
ફના આરભ લોકને માનીએ તે! તેણી તરક આવેલી બાબળમંડળ્તી સા- 
મુદ્રધુતી પણુ એક ધરતી કંપના આચકાથીજ ખતેલી હોય એમ લ્ાગે છે, 

અને તેથી કરીને એક તાતે। પદેશ તેનાં તગરો અતે ગામડાં સાચે અખાત 

'ઈ ગયે છે. 

કાસ્મિર્ હાલ સરેવર્ નહિ પણુ એક સુદર પ્રદેશ છે, તેમાં 

તાતા મોયા ડૂંગશો આવેલા છે, તે આશરે થન માઇલ લાંધછુ અતે 
૨૧૬ માઇલ પહેળુ' છે, લાહારતી ઉત્તરે હિંદ્સ્તાતતા છેડા ઉપર આવેલું છે, 
કાકેસસ પર્વતતા ઉત્સગમાં, મે!ઢા અતે તાતા ટિખેટની પાસે મતે આંત- 
તા જમુના શાજ્યતી પાસે તે પર્વતથી પરિશ્ત્ત થયેલં છે. 

સપાદ પ્રદેશની પાસેતે! કાશ્મિરને વિટાઈ રહેતે! પર્વત ધણો! ઊંચા 
નધી. તેના ઉપર લીલીછમ લીલોતરી આવેલી છે અને ઠેકાણે ઠેકાણે નીચાં 

ઉચ્ચા શૃષ્દો અને ધાસરનાં રાદલે આવેલાં છે. ગાયો, ધૈઠાં, બકરાં, અને 
પ્રોડા તથા બીજી ખધી ન્નતમાં પશુએ। લીલુ ધાસ ચરતાં ભાં નિરંતર નને- 
વામાં આવે છે. ન્નૂદી જ્નૂદી નનતનાં ર્ણ અતે સસલાં સિવાય ખીન્ન* 

ધણી જાતનાં શિકારી જાનવર પણુ પુષ્કળ છે કસ્તુરી મૃગ પણુ કોઈ 

જ્ાઇવાર તેતા ઉપર ચરતા ન્નેવામાં આવે છે. મધમાખીઓ પુષ્કળ થાય 

છે, અને હિદુસ્તાતમાં નરે સવૉત્તમ મનાય છે એવા કાસિમરમાં 
ઘણું કરીને સાપ, વાધ, રીંછ અથવા સિહ જેવાં ભયંકર પ્રાણીઓ બહુજ 

એરા અધવા બીલકૂલ તધી એમ કહીએ તેપણ ચાલે આ પર્વતો માત્ર 

ર્ળીઆમણા છે એટલુંજ નહિ, પણુ તેમાં દૂધ અતે મધ ભરેલુંછે, અથીત્ 

ગાયો! અને મધમાખીઓ વગરે તે આપનાર છે એમ કહીએ તોપણુ ખોટું નથી. 

ઉપર્ વર્ણુવ્યા તે પર્વતોની પેલી તરફ મોટા અંતે અસત ઉંચા પ* 

ક કાસ્મિરમાં ત્રસ માસ રહ્રા પછી તેના સ'બ ધે લખેલો પત્ર, 
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વૈતાની કાર આવેલી છે, એ ઉશ્ચ પર્વતોના શિખરે ઉપર નિરંતર બરફ 
પડો રહે છે અતે એલિમ્પસ પર્વતતાં રૃગોની કાફક વાદળતે ચુમ્બન 
કરતાં તેનાં શિખરો સતત ધવલતા ધારણુ કરતાં તેજથી પ્રકાશિત લાગે છે. 
આ ખધા પર્વતોમાંથી અસખ્યાત નાંમાં ઝરશેઃ વજા કરે છે, પર્વતતા દિ- 
ખર ઉપર પણુ ઝરણુ «તેવામાં આવે છે. લેદ તેસે ફદર આદે! ભોધીને 
પોતાનાં ડાંગરિનાં ખેતરોમાં વાળે છે અને વધારાનાં પાણી પાર્છા નીચેના 
ખીણુ પ્રદેશમાં વહેવરાવી દૈછે. હનર ઝરાના આકારમાં વહેતા આ તિઝરનાં 

પાણી કાશ્મિર જેવા નયનાબિરામ પરેશમાં અનેક નાના નાના જળ મા- 
ગમાં યઇને છેવટ ખીણુના નીચા પ્રદેશમાં જઈ એકત્ર ચાય છે, અને તેમતા 

સમવાયક જળથી એક મેરી અને સદર નદી બતે છે આપલી શ્રાઇત 
નંદીતા જેવડી આ નિરાની બનેલી જેલ્ડમ નદીમાં વદાણા પણુ ચાલી 

શકે છે, મદવાહે વહેતી આ નદી આખા યટેશની પ્રદટ્ષિયા ફરી પાટન- 
ગર-મીનગરતા મધ્ય ભાગમાં ઘળતે ધીરી ધીરી બારામુક્ષાના ધાટ આગળ 
આવે છે અને યાં આગળ તેને મે ઉભા પર્વતોની કઢણેમાથી દેવતાઈ 
માર્ગ મળે છે, તૈમાંથી મોટા પર્વતમાંથી બહાર નીકળી બીજી ઘણી નદીન 

આનાં પાણીને પોતામાં એકડા કરી લઈ મોટા રૂપવાળી જેલ્ઠમ બહારના 
ઉંચા નીચા ખડકવાળા ષટૅશમાં ઢાળતે લીધે નનેશગધ વહેતા પોતાના ધે- 

પિત જળથી ખડ્ઠામાં ખળખળાટ કરવી વદે છે, અને અટક તર જતાં 
મળ સિંધુ નરને જણે છે. 

પુર્વતામાંધી તીકળતાં અસ'ખ્યાત ઝરણુાથી ખાણમાં અતે ડુંગરી પ- 

રશ ઉપર મતોાહર ભાજીપાલો અને લીલોછમ વનસ્પતિ સર્વદા છવાઈ રહેછે, 

આખે દૅશ કળકુપ અને સારા ખેડાણુવાળી વાડીના જેવે। ચેતેહર દેખાવ 
આપે છે, ઘણાંજ રમણીય લતામૃહોધી છવાયલાં ગામડાં અતે પરાં સર્વત્ર 

રૃદ્ટિએ પડે છે. દુવામય લીલાં સપાટ વનો, દ્રાક્ષના મડપે, ચે[ખાનાં, ઘહુનાં 
શણુનાં અને કૈસરના તથા બીજ જાતતી શાક ભાજીતાં સુદર લીલાં ક્ષેત્રા 

સર્વત્ર હૈેખાય છે અને તેમાં વચ્ચે વચ્ચે ઝરણા, નાનાં તલાવડા, અને સરે.- 
વરા આવી રહેવાં છે, જેતે! દેખાવ ન્નેનાર્તે ઘણાજ મનમોહક લાગે છે 

અખા પ્રદેરામાં યુરેદપમાં યતો! ભાજીપાલે અને જીલ ઝાડ થાય છે અતે 
શેક્દૂળા, ન્નમકળા] પસ્તા, તથા અખરેટનાં ઝા ફળતા ભારથી નમી પડતાં 
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દદટિએ પડે છે. સદ્ઝડસ્યોની વાડિયોમાં તડખુચ, મીઠા લીંબુ, દ્રાક્ષ, 
રાતાં બીટક્ળા, અને આપણા દૈશની શાક તરકારી થાય છે, આ સિવાય 

ખન કળા અને વનસ્પતિ પણુ ધણી થાય છે, કે જેનાં નામ પણુ હું જ- 
ણુતો નથી. 

અહીંનાં ફળો આપણાં ફળોનાથી ઉતરતાં છે અને ઘણાં થતાં પણ 

નથી, પરતુ એમ થવાનું કારણુ જમીનને! દોષ નધી પણુ ' અત્રેના ખે- 

ડુત અને માળાએ અન્તાન છે, તે છે, કારણુ કે કંસના આપણુ! માળીએ 

ઝાડને જેમૃ ખીલવી ન્તણું છે તેમ કરતા અત્રેના માળીઓઆતે આવડતું નથી. 

કાક્મિરમાં રહ્યા તે દરમીઆન મૈ ઘણી ન્નતર્નાં ઉત્તમ ફળા ખાધેલાં છે. 

અને તે ઉપરથી દું એવા મત ઉપર આવેલો છું કે, ને કાશ્મિરના મા- 
ળીએ અતે ખેડૂતો લગાર વધારે ધ્યાન આપવા માંડેતે! તે ફળે યુરોપના 

કળાના જેવાંજ સારાં યાય. 

કાસ્મિરના રાજ્યતું રાન્ય નગર કાસ્મિર એજ નામતું છે. રાજ્ય નગ- 

રને કાઠ નથી અને તે સવા બે માઇલ લાંખુ અને દોઢ માઇલ પહેણુ 
છે. શેક અધે ગોળાકારના મોટા પર્વતના ઉત્સગર્મા તે આવેલું 

છે. તે ૧૨-૧૫ માઇલ ઘેરાવના એક નિમળ જળના સરોવરના તટ ઉપર 

બાંધેલું છે, આ સરોવર જીવતા પાણીતું છે અને પર્વતમાથી ઝરી આવતાં 
ઝરણૂાથી તેનું પાણી તાજી રહે છે. નગરમાં થઇને જતી નદીની સાથે તેતે 

મેળાપ યાયછે,એટલે જમ તેમાં નુ પાણી આવતું “ય છે તેમ વિતસ્તાને 

માગેં જુનું પાણી વહી જાય છે નગરની વચ્ચે નદી હોવાથી તેના ઉપર્ 
લાકડાના ખે પુલ નાંખેલા છે. નદીના કિનારા ઉપર બાંધેલાં ધરો લાકડાનાં 

જ ઘણે ભાગે છે, તેમ છતાં તેતે બે ત્રણુ માળ હોય છે. ગામમાં ઘણાં ઘર્ 

પૃથ્ધરમાં બાંધેલાં છે અતે પુરાતન ખડીએર ન્રેવાં થઈ પડેલાં બીન્ન' ધ- 

ણુંક દેવાલયો પણુ ગામમાં તયા આસપાસ પથ્યરની ખાંધણોનાં નેવાર્મા 

આવે છે. લાકડાં ધણાં સૉંધાં પડે છે, કારણુ કે નદીઓને માર્ગે પવૈતમાંથી 
તૈ લાવતાં ઝાઝું ખરચ થતું નથી. નદીના તટ ઉપરનાં ઘરોને નદીની બાજુ 

ભણી નાની વાડી કહાડેલી હોય છે અને વસંત તથા ઉમાળાની હતુર્મા' 
ન્યારે લોકો નદીના પાણીમાં મોજ મારવા નીકળી પડે છે, યારે આ વા- 

ડીએ અને ધરે! ધણીજ મનોહર શોભા અને આનદ આપે છે, સંદ્ઝૃદ- 
૩૮ 
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શ્યોનાં મદિરની આગળ પાછળ વાડી હોય છે એટલું જ નહિ, પલુ ઘણા 
ગૃહસ્યોતા ધર આગળ તો! સજીવન પાણીતાં ઝરણે।તી નહેરો! કાઢેલી હોય 
છે, જેમાં માલોક પોતાતે ફરવા જવાતી હોડીએ રાખે છે. આ હૈ- 
ડીઓમાં બેશીને ગૃઠરપો ચાંદની રાતમાં સરોવરમાં ફરવા નીકળી પડે છે. _ 

થીનમર્તા માંત ભાગ ઉપર એક એકાંત પર્વત આવેલો છે. આતા 

ઉપર અને ટેળાવપર વાડીવાળાં સુદર મદિરા આવેલાં છે. રિખર ઉપર 
એક મસ્જીદ અતે મડ બાંધેલાં છે, તે બત્તે મકાનો સારાં છે. આ પર્વત 
ઊંચાં ઊંચાં સુદર જક્ષોથી છવાયો છે, તેતો દેખાવ ઘણુઈજ રળી- 
આમણે લાગે છે એટલુંજ નહિ પરુ તેની દત્યાળીથી તેને ' દેરિપિર્વત ? 
કરીને કહેવામાં આવે છે 

આ રૈલતી સામે એક બીજો ડુંમરા છે અને તેના શિખર ઉપર 

*તખ્તે સુલેમાન નામની મસછદ બાંધેલી છે. આ મકાન પૂર્વવું કોઈ હિંદ 
દૈવાલય હેય એમ મને લાગે છે, જે કે મુસલમાતે। તો કહે છે કૅ મંક- 
મ્મદ ન્યારે કાસ્મિરમાં આવ્યો સારે તેશે તે બધાવ્યું હતું. મદમ્મદ કદી 
કાસ્મિરમાં આવ્યો હોય એમ લાગતું નથી. 

શ્રીનમરના સુંદર્ સરોવરમાં ઘણોક તરતી વાટિકાઓ છે. નિર્મ- 

ળ પાણીમાં જુલ ને ફળનાં ઝાડષો તે ઘણા રમણીય દેખાય છે. 

આ તરતા ઢાપુએ ઉપર મોય મોટાં શરૂતાં ઝાડ જેમ હોડીઓના 

કુવા હોય તેમ દેખાય છે. નગરથો પર્વત તર્ફતો દોળાવ મદ્શિ 

અતે પુષ્પ વાઠિકાએથી ભરપૂર છે, અહીંની ઠવા અતુકુછ અને તિવાસરયાન 

ઘણાં સ્પૃહણીય છે. ડોળાવપરતાં મદિરાતા એટલાપરથી નજર કરતાં નાનાં 

નાનાં ખળખળાટ વહેતાં ઝરસ્નો, કાચના જેવું સ્વચ્છ મોટું સરોવર, તેમાંની 

તરતી વાટિકાઓ અતે સામે આવેલું શ્રીનગર વગેરેનો! દેખાવ આંખને અ- 

નંદ પમાડે છે, સધળી વાઠિકાએ! અતે ઉઘાનતેમાં કાસ્મિરતા રાજાનું એક 

, ઉપવત ઘણુજ મનોહર છે. તેડું તામ ' ઠામવત ' છે તે ખરેખર તેતે યો- 
૬૪ છે, સરોવરમાં થઇને કામવનમાં જવાતો મામ એક નિકેરમાં થ- 

ઇને ન્તય છે અને તેના ઉભ્રય તટ હરિયાળીયી ચિત્તને પમે1૬ પમાડૉ 

રેછે, કામવનતા મધ્ય ભાગમાં એક ઘણું જ સુદર “ હિમગ્ડ 7 ના- 
ગમતું મદ્રિ બાંધેછું છે. વત પાંચસે ગજ લાંખુ પદોછુ હરો. ઉપર કહી 
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તેના કરતાં પણુ બહુજ મનોહર અને ત્રોછ નહેરને માર્ગે અ કામવતતા 

પ્રાંત ભામમાં આવેલા ખીન્ન 'હિમગ્રડ' માં જવાય છે. અ નહેરના બલે 
તટા પથ્થરની લાદીથી ઢોળાવબધ બાંધકામથી ખાંધી લીધેલા છે અતે 
૧૫-૧૫ કદમને છેટે તેના ઉપર આખે માર્ગે કુદરતી છુવારાઓ ખાંધેલા છે, 

જેમાંથી નિરંતર્ પાણી ઉડા કરે છે. ભધ્ય ભાગમાં આવેલા હિમમૃદની 
આસપાસ તેની પ્રદક્ષિણા કરતે! હોય તેવો! એક ઝરો આવેલો! છે અને 
તેની આસપાસ મોઢાં મોટાં મતોહર રૃક્ષોધી ₹ક્ષતી હાર દેર બાંધી લોધેશી 

છે. હિમમ્રહ ધુમટદાર બાંધણીએ બાંધેલું છે અને તેને સર્વે દિશા તરક 
ફૂરતી ઝાલર અને છન્ત' મૂકેલાં છે. ચાર બારણામાં થઇને છજમાં અવાય 

છે, મે બારીએ નહેર ભણી પડે છે અને ખે બાગમાં પડે છે નહેર ઉપર 
બે પુલ નાંખેલા કે. આ હિમગ્હમાં વગ્ચે એક મોટું દિવાનખાનુંછે અને 

આગળ પાછળ નાની ઓરડીએ અતે એસરીએ કાડેલો છે. ઓરડાઓ 

અંદરથી રંગેસા અને સોના રૂપાનાં પાનાં ચઢેલા છે. દરૅક એરડાતી ભીંતે 

ઇરાની અક્ષરે કંઈ કંઈ વાકયો લખેલાં 9. ચારે દરવાન ભભકાબધ હોઈ 
પથ્થરતા બનાવેલા છે અને ઉભય બાજુએ ખે સ્તંભ આવેલા છે દરવાકત 

અને સ્તો કદઠ્લાક દેવળામાં શાહજહાત પાદશાહે ખંડિત કરી નાંખેલાં 

એદલે તેની તુલના થાય તેમ નથી દરવાન્નતા પથ્થરો કઈ નતતતા છે 

તે તો હું કહી શકતો! નથી, મરતુ એમ તો! કહી શક છું કે એ પથ્થર 

આરમપકાણુ તથા અકીકતા કરતાં પણુ કેઈ ઉમદા “તના પથ્થરના છે. 

મારા અથ્યાર યૂધીના લેખથી આપની ખાત્રી યઈ જ દશે ઝે હું ક|- 

શ્મિરની રમણીયતાથી મોહિત થઈ ગધેકો છું ખરૂં કહું તો મારા મનમાં 
સ્ટે જાતના ઉમદા વિચારો હતા તે મતે કાસ્મિરમાં આખેહુબ નજરે પખા 
છે, એટલે કાશ્મિર જેવો રમણીય પ્રદેશ મે બીજે કાંડી નનેયો નથી ફા- 
ક્મિર રૈશ ખીન્ન દેરોાનાથી નાતો છતાં સુંદર છે તેમ છ્તાં, પર્વે કાશ્મિરના 
રાક્તએ સધળા પર્વત અને તાર્તરી, સાથે હિંદુસ્તાનના ઉપર રાન્ય 

કરતા હતા. મોગલો કાસ્મિરને હિદુસ્તાનર્નું એક મહાસ્થાન અને સ્વર્ગ કફ 
જે, તે જરાય ખોડું નથી અકગર પાદશાહે કાસ્મિરને તૈની સુંદરતાને લીધિ 

જ દેશી રાન્ન પાસેથી જીતી લીધું હતું અતે તેના પુત્ર જહાંગીર પાદશાહે 
તો કાશિમર્માં પોતાતું નિવાસ સ્થાન બનાર્વ્યું હતું. તે વારંવાર કહેતો હતે. 
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ક “હિંદુસ્તાનના મોઠા ફળદ્પ પદેશે માર! હાયમાંથી જાય તો ખેર, પણુ 
કાશ્મિર જાય તો ખોડું, એટલે ક ખધા પ્રદેશે કરતાં તે મતે ઘણું મિય 
તે મોંઘુ સ્થાન લાગે છે. 

કાશ્મિરના અને મોમલના કવિઓએ આ સુદર પ્રદેશના વણુંતોનાં 
જે કાવ્યો! બતાવેલાં છે તે ન્યારે ગૌરંમઝેમ પાદશાહને બેટ કરવામાં આવ્યાં 

લારે તેશૈ ધસન્વ થઇને તે કવિગાને ઈનામો આપ્યાં હતાં, તે મેં જાતે 

જોયું અતે માંભળ્યું છે એ કાવ્યો ઘણી છટાથી પણુ અતિશયોક્તિધી લ- 
ભૂવામાં આવેલાં છે એક કવિએ પોતાના કાનમાં કાસ્મિર્ના પર્વતોતી ઉ- 
ચાઈતું વર્ણન કરતાં લખ્યું દતું કે, એ પર્વતોની ઉચાઇતે લીધે આકાશને 
પણુ ઉંચે જતું પડમું હતું. બી'્નએે લખ્યું હતું કે કાસ્મિરમાં કર્તાએ સ- 

ધળી સુજરતાને ખર્ચથી નાંખી તેની આગળ પાછળ શત્રથી ચઢી ત અવાય 
તેવા ઊંચા પર્વતાતો કોટ કરી દીધેલે છે, કારણુ કે તેતું રાન્ય બીશ્ત 
રાજ્યોમાં એક મહાન સ'દરી-રાણો રૂપ છે માટે તેને સર્વ કરતાં વધારે સ- 

રક્ષણુમાં રાખી ઇશ્વરે પણુ તેની શ્રે્તા સાચવવાતે માટે કાળજી રાખેલી 

છે એ કવિએ કાક્મિરના પર્વતોના સર્વઘ બરફવાળાં શિખરતાં તેજતું વ" 
રણુન કરતાં તેને સર્વ રાજ્ય અધિદ્દાતાના તેજસ્વી તાજતી ઉપમા આપેલી 

છે. આના સખધમાં મારા નવાબની સાપે વાત થતાં મેં તેને કહ્યું કે, “ક- 
વિ શું આવી અતિશયોક્તિ વગર કાસ્મિસ્તું યથાયોગ્ય વર્ણુત ન કરી રકમો 
હોત * લેવાય તેઠલી ષ્ટ લળતે જે તેણે આખા મદેરાનું વર્ણુન કર્યું હોત 
તો તે વધારે સ્વાગતને યોગ્ય ગણાત, જે મારે કાશ્મિરતું વર્ણુત કરું હોય 
તો ડું તો પ્રથમ તેની સીમાનું# અતે તેનાં દેશી રાન્યે!તું વર્ણન કરૂં 
પછી સિધુ, ચીનાબ, જેલ્હમ અને જમુના વગરે મોટી નદીએ કા- 

સ્મિરમાં વહે છે અને તેથી દેશ ધણાજ રસાળ તથા વતરપતિ પુર્ણું રહેછે 
વગરે ન્તતનું વર્ણન કરૂ એટલુંજ નહિ, પણુ આ પ્રમાણેનદોઓતા પ્રદેશમાં 

પડનની વાટિકા નનણે કાસ્મિરમાંજ કરેલી છે અને પાગીન પ્રત પ્રમાણે | 
આરમીનીયામાં નહિ વગરે નાતનું વર્ણન કરૂ.' ખરૂ વર્ણુત સહેજ સાજ વધારા 
અને ઉપમાથી વધારે સાર્ લાગે છે, ન્યારે ધણા ટકા ચડાવવાથો એ સંભ- 

વિત અને ખોડું ગણાય છે 

કાશ્મિરના લોકે થુદ્દિશાળી અને *ડાજર જ્વાબીતે માટે વખણાય 
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છે હિંદુસ્તાનના લેક કરતાં તેઓ વધારે અકલમંદ કહેવાય છે ક- 
વિતા અને તત્વશાસ્તેમાં ઈરાતીઓના કરતાં 'તેએ જરાય ઉતરતા નથી. 
તેએ ધણા ચપળ અતે ઉઘેોગી છે. પાલખી, ખાટલા, પેટોએ, ખડીઆ, 

અને ચમચા વગેરે ઘણી જાતને! સામાન તેઓ હિદ્રતાનના લે1ક કરતાં 

ધણેા સારો અને કારીમીરીદાર કરે છે, લકડ કામ ઉપર વોરનીસ ચડાવ- 
વાતી કળા કાસ્મિરિયે! સારી નનણે છે એટલું જ નહિ, પણુ લાકડાની અ“ 

દર ધાતુની સળીઓ ખેસાડી તેથી તાના પ્રકારની વેલો પાડવાની કળા 
પણુ તેએ સારી જણે છે. કોતર કામમાં મે તેમના જેનું કામ બીજે 

નેયું નથી, દેશને સથી વધારે ફાયદાકારક અતે જેમાં પાંચ વર્ષતું છે- 

કરૂ પણુ કામે લાગી શકે તેવો ધધો તો શાલેો વણુવાતો ચાલે છે. કા- 
સ્મિરમાં પ્રષ્કળ શાલે થાય છે અને તે ધણી જ વખણાય છે. શાલ તે 

એક લાંધુ પહોાલં કીનારીએ ભરત કામવાળુ ચાદરતા જેવું ગરમ લુગડું, 

હિંદુસ્તાનમાં મોગલ તેમ જ હિ'દુઓનાં બૈરાં અતે પુરૂષો શાલ વાપરે 

છે, તેએ ખભા ઉપર શાલ એહે છે અને કેઠલાક મુસલામાને। માયે બાંધે 
છે, તે ખે જતની થાય છે. એક કાસ્મિરમાં થતાં રૂવાંની શાલ થાય છે, જે 
ધણી જ મુલાયમ અને ગરમ હેય છે તથા તેતું પોત રપેતતી શાક્ષોના 

કરતાં પણુ સારૂં થાય છે. બીજી ન્નતતી શાલ 'તુસ' નામના બકરાના વાન્ 

ળની થાય છે તે બકરા લધુ?ીબેટલ તરક પુષ્કળ થાય છે, ગરમીના 

સંખધમાં દેશી ઉનના કરતાં તુસનાં રૂવાની શાલ વધારે મૉંઘી અતે સારી કહે 

વાય છે. ઉમરાવેોતે માટે ખાસ વણાવેલી મૈ કેટલીક એ જાતની શાલોની 

જેઈ હતી તેની કિમત દોઢસો રૂપિઆ થાય છે. પણુ બીજી ન્ત- 
તતી સાલે પચાસ રૂપિએ પણુ વેચાય છે. શાલેતે વાપરવામાં ન 
આવે તો તેતે ઉધેઈ જેવાં જીવડાં ખાઈ નય છે. બીવરનાં રૂ્વાં આ ખ- 

કરાએ નાં રૂવાં જેવાં સુલાયમ નથી થતાં પટના, આગ્રાના અને લાહોરમાં 

આવી શાલેો વણુવાને માટે ઘણી મહેનત લેવામાં આવે છે છતાં કા- 
સ્મિરી શાલના જેવું તેનું પાત આવતું જ નથી. આનું કારણુ એમ કહે- 

વાય છે કે કાક્મિર્તું પાણી અને હવાજ એવી છે કે શાલમાં મુલાયમતા 
તથા પોતમાં ઘટતા આવે છે અને શાલ સુદર બતે છે. મછલીપટનની છટ 
અને રંગીત કપડાના ઉત્તમ ₹ંગને માટે પણુ એમજ કહેવાય: છે મષ્લી 



૩૦૨ બનિંમરતે। પ્રવાસ. 

પદનના પાણીને લીધે તેની સુંદરતા આવે છે. એ રંગ ધોવાથી વધારે સા- 
રા ઉઘડતો ન્નય છે. 

કાક્મિરતા લોક ગોરા અને ઘટમદ્ર કહેવાય છે. તેમતો શે પણુ 

સારે હોય છે. તેએ યુરાપિયતોતા જેવા ગોરા અતે ઘાટબધ છે. તાતા- 
રના અને કાશગરતા લોકની માફક તેમનાં તાક ચપઢાં નથી હોતાં, મોઠા 

ટિમેઠના લોકથી પણુ તેએ જુદ પડે છે. કાશ્મિરતી મુદરીએ ઘણી 
રૂપાળી છે, મોગલ પાદશાઠના દરબારમાં દક મમલ ઠાક્મિરમાંથી 
ઔ પરણું લાવે છે અથવા કાક્મિરતી રાંડ રાખે છે, કારણુ કૅ તેને 
પેટે છોકરા થયેલો હોય તો તે ગોરાપણુને લીધે મોગલર્માં ખધે. રરતામાં 
રખડતી મજુરણે અને દુકાન ઉપર બેસતારી ઓગ ઉપર્ધી કડી શકાય 

છે કે માહા કુળવાન ઘરતી બાયડીઓ તો. ધણી જ રૂપવતી હરે. આ 
જતાનાની સીઓતે નેવાતે માટે મોગલ લોકે! અતેક જીક્તિઓ વાપરે છે, 
એઠવાર લાહોરમાં મૈ પણુ તેવી યુક્તિ વાપરી હતી. લાહોરની ઓએ જરા 
ઘઠુવર્ણી હેય છે પરતું તેમતો રાણે મતોહર છે. આખા હિદુ- 
સ્તાનમાં લાહોરના જેવી સુંદર અને જુટ્ડી આએ! બી? કેઈ કાણું નથી. 
લાહોર અને કાશ્મિરી નાયડીઓ ઘણીજ પાતળી અતે નાજીકમાં તાજુક 

બાંધાની છે એક મોટા હાથી રસ્તામાં થઇને જતે હોય તે વેળાએ ઠાધી- 

ના ઘટ સાંભળીને સારા શારા ઘરતી આએ હાષી નવા બારીએ આવે 

ક્લે અપે તેમતું ફપ નનેઈ શકીએ. કાક્મિર્માં પણુ ડું આ યુક્તિથી જ 

કાશ્મિરતી રમણીઓતે જતો હતે. વધારે ધારીતે જવા માટે પછી મેં એક 
સેસ્તદા૨ શાધી કહાડયેો[, ન કાસ્મિશને! ભોમિયો હતે. અને તેતી સાથે ડું 
પશિતી કવિષોનાં કાવ્યો વાંચતો હતો. બન્રમાંથી મીઠાઈ ખરીદ કરી 

તે માસ દેઃસ્તદારની સાથે હું સારં સાર્સ ધરમાં જતે, ક જે ઘરામાં જવાની 
મારા રેસ્તદારને પૂર્ણ છુટ હતી. મારો મિત્ર ન્યાં થા એમ કહેને 
ઘતા ફે, આ તો મારો મગા છે અતે હમણાં જ ઈરાનથી આવ્યો] છે, 

તેતે પરણવાનું બડુ મન છે.' અમે નવા એક ઝડસ્થના ઘરમાં જતા તેવો 
જ ભારે રેસ્તઇર પેથી મીઠાઈ છોકરાને વહેંચી આપતો હતે।. મી!ાઈ વર્ડે- 
થવા માંડતાં 'ભ્ધા અમારી આગળ પાછળ વિટાઈ વળતાં. પરશૈવી વહુ- 

સ “અતે જુવાન આલવી છેડરીએ આથી મારા જેવામાં આવતી હવી. 
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આ રીતે કાક્મિરની સુંદીએ જ્ેવામાં મેં ઘણા પૈસો ખરચી નાંખ્યો ૫- 
સતુ તેથી મતે એટલો તો સપર ખાતરી ચઈ કે, યુરોપના કાઈ પણુ 
દેશ કરતાં વધારે જુટ્ડી અને શેર્લવાન્ સ્રીઓ કાસ્મિરમાં ચાય છે, એમાં 

શક લાવવા જેવું જરાય નથી. 

ભીમખરથી મીકળી કાસ્મિર ગયા અને રસ્તામાં શું શું આવ્યું તથા 
* કાક્મિરની આગળ પાછળ કેવા પર્વતો! આવેલા છે અતે રસ્તો કેવે! છે, વગરે 
ખાબત હવે વર્ણુત કરવાની બાકી છે. આ પત્રમાં પષમ મારે એ માર્ડતા 

વણૂનની જ શરૂઆત કરવી ન્નેઇતી છતી. ભીમખરધી નીકળી આગળ ચા- 
લતાં એક સપાટામાં જ રું તે! આશ્ચર્યમાં પડી ગયો હતે; કારણુ કે એક 

રાતમાં મતે તો એમ લાગ્યું કે જણે ડું બળતા પ્રદેશમાંથી એકદમ શીત 

પ્રદેશમાં આવી રશ્યો હાઉ, ભીમબરતે શુષ્ક કાળા અને ઉજડ જેવો] પર્વત 

સકા ભારે તો મારમારનો તાપ પડતો હતે!, પરતુ ઉતરતાં તો અમને 

શીતળ થવા અને સુખ મળ્યાં, મને તે જાણે એમ લાગ્યું કે હિદસ્તાનરમાંથી 

મતે કોઇએ એકદમ યુરોપમાં મકો દીધો અમે જે પર્વત ઉપરથી ઉત- 
રતા હતા તે યુરાપમાં થતી વનસ્પતિઘી ભરેલો હતો અતે ઝાડ પા* 
ન પણુ તેના ઉપર યુરાયના પર્વતો જેવાં જ સુદર હતાં, 

મને તો લાગ્યું કે ન્નણુ હું આરેજતા પર્વતમાં એક, અજર અતે એ 

હબનાં ઝાડોની ઘટાએમા થઈને માડ કાપું છું. થોડા” કાળ ઉપર 

અયાત્ એક દ્વિસને આંતરે ઠિ'દસ્તાતના ઉષ્ણુકટિબધમાંધી આવા શી 

તળ પ્રદેશમાં આવતા મતે જણે કંઈ અદ્ભુત આનેદ લાગવા માંડયો! અને 

યુરોપના સુંદર દેખાવો મારી આંખતે હર્ષ:આપવા લાગ્યા. 

ભીમબરથી ખે મજલ દૂર આવેલા પર્વતોએ માર્ ધ્યાન વધારે ખેચ્યું 

હું) કારણુ કે તે પર્વતોના હિંદુસ્તાન ભણીના ઢોળાવ ઉપર સમશીતોષ્ણુ 
કટીબંધની વતસ્પતિ જવામાં આવી હતી, ન્યારે ઉત્તર ત્તરપ્ના ઉતરતા 

રાળાવભણી માત્ર શીતકટિર્બધની વનસ્પતિ દેખાતી ર્તી. આયી કરીને 
આ પર્વત એક બાજુએ ઠિદસ્તાન અતે બીજી ખાજુએ યુરોપનો દેખાવ 
આપે છે, કાસ્મિર જતાં પહાડી માર્ગમાં ન્નેયેલા ચમહારોનું વણન રહેવા 
સું એ પણુ ઠીક લાગતું નથી. એક ઠેકાણે શૃક્ષની પરંપરા અને તેમનો 

નાશ ચતો, જે મારી નજરે પડેલ છે તે મને બહુજ વિસ્મય ઉત્પલ ' કુર્ 



ડુ બનિંયરતો ધધાસ. ઝપ્ડકડ ક 5 5૪.5 ડક 

“છે. મોઠા ખાડાઓમાં ઉપરા ઉપરી ઝાડો પડવા કર્તા હતાં અતે મે' કટ- 

લાંક પડતાં ન્નેયાં 'હતાં, ઝાડ એક પછી એક પડતાં જય છે અને બીના 
તેતા' ઉપર્ ખડકાતાં નતય છે તથા પડૅલાંની જમાએ સપાટાબંધ ખીજ 
ઉમતાં જય છે, આ શક્ષપાત અને ઉદ્ભવની પરંષરા મતુષ્યતે કુદરતની ચમ- 

જતિતે! ઘણાજ આશ્ચર્યકારક દેખાવ આપે છે. કેટલેક ઠેકાણે દાવાનળથી 
બળી ગયેલાં વન પણુ માડોમાં મારા જવામાં આનાં હતાં; પરતુ ડું સમજ 

શકતે નધી કે તે વિઘ્ૃતતાતથી બળી ગયેલાં ઠરે 8 વાતોત્પાતમાં ધર્ષયુ- 
ચી લાગેલા અગ્નિમાં બળી ગયેલાં હશૈ કે પછી પર્વતમાં રહેતા જંગલી 

લોકોએ પોતાની ગમતતે માટે સહેજ લગાડેલાં ઠરે? થોડે આંતરે 
આવતી ખે પર્વતો વચ્ચેતી ખોણે। તેતી વનસ્પત્તિની રમણીયતાષી પહાડી 

માની શોભામાં ધણો વધારે કરે છે, એક એવો દેખાવ મેં નમે છે કૅ 
જેતા જેવો બીજે દેખાવ દુનિયાંતા પડમાં નીશ્ને નહિજ હોય. એક મોટા 
પર્વતના ઊંચ્ચા શિખર્ ઉપરથી મેં ઉક્ત દેખાવ દીઠો હતો. ઉંચી ખડક 
ઉપરથી મોટા પાણીતો પ્રવાહ નેશ બંધ અનુક્રમે એક ઉપરથી બી? અતે 
બીન્નપર્થી ત્રીજ ખડક ઉપર સપાટાબંધ ધણી ઉંચાઈધી પડતો હતો. 
આ જળપ્રવાહના મોટા ધોષથી કાતભહેર મારી જતા હતા અતે તે- 

માંથી અનેક જળસીકર ઉડીતે આસપાસતું વાતાવરણુ હિમમય થઈ જહું 
હતું, આ જળપ્રપાત અત્રેની એક મોડી નદી જેલ્હમનો પ્રવાહ 6તે!, કઠ 

લાક માઇશો સૂધી એક ઉંચી ખીયુમાં ખડકપરથી ડકપર અથડાતો તેતો 
પ્રવાક મોઢા ધોર સાથે દક્ષિણુ તરદ ધર્યો! જાય છે. આ મોટા અને “વી 

જળપ્રપાતની શોભા ન્નેવાને સામેના એક મોટા પર્વત શુંગ ઉપર જહાંગીર 
પાદશાહે બગલો બધાવેલ્ષો છે. એ બંગલામાં બેચીતે સામે નજર 
નાંખતાં જળપ્રપાતનો દેખાવ ખરાબર નજરે પડે છે. આ જળપ્રપાત અતૈ 

પહેલાં કહી તે શક્ષની પરંપરા એ ખે ચમતારા તે મૈ આ સુમાફરીની અંદર 
એવા ન્નેયા છે કે જેની નતેડ દુનિયાંપર ડયાંડી પણુ ન્નેવામાં આવતી નથી, 

એક એવો અકસ્માત બન્યો કે જેથી આ સુદર દેખાવોતી મઝા 
ખૂધી પાણીમાં ગઈ અતે ઉલટા અમે દ્લિગીરીમાં આવી પશ્ચા. માક્મિરતા 

પૂર્વારમાં ઊથામાં ઉંચા પીર પનક પર્વત ઉપર થઇને ન્યારે પાદશાઠની 

સવારી જતી થતી, સારે કેટલાક જતાતખાનાના હાથીઓ તેની પછવાડે ચા- 
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લ્યા જતા હતા. હાધીએાની ઉપર મેધાડબર અને અબાડિયોમાં જના- 

નખાનાની ખેમમે। ખેઠેલી હતી, એવામાં એક ઊંચા ઢોળાવ ઉપર ચઢવાનું 
આવર્તા હાથીએની છાર્દેસ્માંતા આગલ્યેર હાથી પર્વતના ચઢાણુને જેપ્ને 

ભ્રયથી પાછે પડયો અને. એક પછી એક એમ પદર હાથીઓ જે એક 

બીન્નની પુંકે ચાલતા હતા તે એક બીન્તની સાયે અથડાઈ કઢણુની નીચે 
પડી ગયા. આ કઢણુ ખેમમો।ના સદ્ભાગે ધણી ઊંડી નહોતી નહિ તે સધ- 

છીએને ધાણુ નીકળી જત, પરંતુ આ તો ત્રણુ ચારના જીવને જેખમે જ 

પતી ગયું, બેગમો ઉમરી પરતુ હાથીઓને ઉમારવાનું કઈ સાધન નહેતું 

જ્યારે ભાર્ લાદેલે હોય છે યારે આ પ્રાણી સારા રસ્તામાં પછુ ઉભુ થતું 

નથી, તે। આવા પહાડી ખાણુના રસ્તામાં તો કેમ ઉભુ' થાય ? આ અક- 

સ્માત બન્યા પછી બરબર ખે દિવિસ પછી અમે એ રસ્તે થળતે પસાર 
થયા હતા યારે પણુ બીચારા કેટલાક હાથીઓ તે! ખીણુમાં પશ્ષા પશ્યા 

પોતાની શટા અષ્ાળતા હતા, પર્તુ પાછળથી તેએ સાંજ મરણ પામ્યા 

હશે આ અકસ્માતતે લીધે આ માર્ગેથી જતાં લસ્કરતે પણુ ચાર દિવસ 

સૂધી ઘણી અડચણુ અને વિટબણા ભોગવવી પડી હતી. હાથીની સાથે 
ખીણમાં પડી ગયેલી ખેગમા અતે સર સામાનને બચાવવા પાછળ એક 

આખો દહાડો અને રાત લસ્કરતે શ્રમ લેવો પડયો હતો તયા લાં આગળ 

પદ્દાડમાં જ પડાવ નાંખીને રહેવુ પડયું હતું હાથીએ પક્યા હતા તે ઢે.- 

ળાવ બહુ ઉંડો ન છતા એવો તો સિદ્ધે હતો કે બધા માણુસોને તે લેવા- 

ને માટે અદર ઉતરવુ પડયું હતું અને મહા મહેનતે તેઓએ ઉપર ચઢી શકયા 
હતા, આટલે બધો શ્રમ લેવા છતાં પણુ કેટલાક સામાન અને ખોરાકની 

ચાન્ને તો બચાવી શકાઈ નહોતી. સદ્ભાગ્યે આ વિટબણા મારે ભોગવવી 
પડી નહિ, કારણુ કે હુ એક ખીન્ન ઢોળાવ ઉપર ચઢી ગમે હતો અને હાં 
મતે તથા મારા ઘોડાને પડી ર્હેવાય તેવી જગ્યા મળી ગઈ હતો. 

મારા ચાકરની પાસે થોડુ "ખાવાનું હતું તે રાતે અમે ખેઉ જણે થોડું ષોડું 
વહેચી ખાધું, આ ઠેકાણું એક પથ્યર ફેરવતાં મોટો વિંછી નિકળા 

આવ્યો હતે. મારી સાથેના એક જુવાન મો!ગલે તેતે પકડયો હતે! અને 
મારા હાથમાં ફેરવ્યા હતો. આને માટે તે કહેતો હતો કે કુરાનના અસુક 
મત્રતે સાધવાથી વિછી તેને ડખ દેતો નહોતે!. તેણે એ મત મને ન કહે- 
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વાન] ટેકાપ્રાં જયુવ્યું ફ્રે ““ે હું તમતે આ ભત શિખતુ તો! પ્રછી તે 
મને કળે નહિ અને ખોટા થાય. જેણે આ મત મતે શાખવ્યો છે તે મા- 
ણુસૃતો મંત ગને શીખવ્યા પછો ખોટે થયેવે! છે. ' 

આ પીર પ'ાલતા પર્વતો ઉતરતાં અને ચઢતાં મમે મારા તાતીક 

વિચારો થઈ આત્યા. આ પર્વતો! ચઢતાં અમે પરગેવાથી નવાઈ જતા હતા, 
જ્યા* ઉપર ગયા લારૅ ટાઢ વદાવા માંડી અતે ખરક નેવામાં આવ્યો. 

એ બરક્માં થઇને મામ કરતાં વળી અમારા ઉષર્ ઝીણે! ઝીશે! વરસાદ 
પણુ પડતે હતે, અતે પાંસળાંમા થઇને સસરો તીકળી જય તેવો શળે 
વાયુ પણુ સામે મુખે વદાતો હતે. હિ'્સ્તાનતા રહેવાશીએ જેમણું આવી 

ટાઢ કદી પ્રણુ અનુભવેવી નહિ અતે જતમારાર્મા પણુ બરપૂતાં દર્શન નહિ 

કરેલાં તે તે! ટાઢથી અતે બરદ્થી ત્રાસ પામી જઈ નાશા નાશ કરતા 

ઉતા પવન સામેથી સપન વહાતો હતે! તેમાં પણુ ન્યારે અમે રોચ તરદ 

યહતા હતા યારે તો નેશથી સામે] હતો; જ્યારે ઉતરવા માંક્યા સારે પુન 
ઠનો પવત વહાતે હતે! એક તરકફતી ગરમીતે લીધે અને ખીજ તરફની 

ટાઢને લીધે ખીણો! માથી વરાળના રૂપમાં ઊંચે ચઢતી ગરમી શિખર ઉપર 
જતા ઝાકળના રૂપમાં બદલાઈ જઈ અમતે માર્ગમાં અડયણુ કરતી હતી સામ 

સામેની ખીણ કુછેડિકામાં ઢકાઈ જતી હતી અતે અમારે કાઈ વાગ સામા 

1 ોર્ધ વાર પાછળના શીતળ અતે શીકરપૂર્ણું પશતમાં ઘઇતે માર્મ કરવો 

પડતો. હતો આ બધા વિચારોના વમળમાં ત્રોજુ એક જુવા નેવું અતે 

મતન કરવા જેનુ, જે મારા નણુવ્રામાં આવ્યુ તે એક કકીર હતે. જહાગીર 
પાદશાહના કાળના આ ફૂકીર પીર પ*તલતા તિપ્કર ઉપર રહે છે. તે કયે 
ધમ પાળે છે તે કોઈ નનૃણુતું તથી, પરતુ તે ધણા ચમકાર કરે છે એમ 

સર્વે નણું છે કહે છે કે, એ ક્કીર તેની ઈચ્છામાં આવે યારે વરસાદ વર્. 

સવે છે, પર્વત ઉપરથી બરફ પાડે છે અને પતતનાં તોફાન આણે છે તે 
મેધ અને વિજળીઓ ઉત્પન્ન કરે છે આ ક્રકીરની ધોળી અતે ભારે દહાડી 

ઘણી જ લાંબી હવી તે એક જગલી જડ નવો અને બીક્ષા માગવામાં 

પણુ ઘણો જ કોધી છે. તે પરમારને પથ્થરની કઢણોમાં મુકવા વાસણુ- 
માંથી પાણી પીવાનું કહી પછી આંગળીમી તેમને અપાટાતધ રિખર ઉપ- 
રૃથી ઉતરી જવાની સાન કરે છે કઈ માણમ ને પોધાદ કરે તો તેતા 



હિદ્નું| રવર્ગે કાસ્મિર, ૩૦૭ 
સ્ક. 

પર એ ખુઢા ઘણે! જ રીસે ભરાય છે. ડું તેની, ગુષ્રામાં ગયો અતે તેના 

હાથમાં એક અડધો રૃ્પિઓ મુકી તેને શાંત પાડી પુછયું યારે તેણે મને 
કહ્યું ક ઘોંઘાટ યવાથી અહીં એને ધણી જ રીસ ચદી ન્ય છે, તેણે ક- 
હું ક, આ રવારીની દરમીઆન મારા કહેવા પમાણે ઔરંગઝેભ શાંતિધી 
પોતાના લસ્કરતે લઇને ચાલ્યો જ્ય તો સારૂ. તેતો પિતા શાહજહાન 
પાદશાહ હમેશાં મારી સલાહ પ્રમાણે જ ચાલ્યો! જતો હતે।, જહાંગીર પા- 

દશાફ એકવાર મારી શીખામણુ ન માનતાં તેનાં વાદિત્રે વગાડતો! ચાલ્યો 

હતો તે સદ્ભાગ્યે મહા મહેનતે નાશ પામતાં પામતાં બચી ગયે ઘતે। ૪ 

આ શાક્યના જુદા જુદા પ્રદેશોમાં કરેલી મારી મુસાફરીના સ'મ'ધમાં 

આપને સમાચાર આપતાં હું જણાવીશ કે અમારા કાશ્મિરમાં આવ્યા પછી 

તરત જ મારા નવાબ દતેશમદખાને મતે તે દેશના પેલા છેડા ઉપર આવેલા 

અમુક જુવારાના ચમત્કાર જઈ આવવા માટે મોકલ્યો હતે, જે મુસાષ્રી 
નગરથી માત્ર ત્રણુ મંજલ જેટતરી ટુકી હતી, મારી સાથે એક કાસ્મિ- 
રી ભેમિએ અને મારા નડબનાં માણુમો હતાં. તે ચમત્કાર તે અ! પ- 
માણે છે. જ્યારે મે માસ ખેમે છે અને બરક્ ગળવા માડે છે સારે ઉક્ત 

પૂવારાએ દ્વિસમાં ત્રણુ વાર એની મેળે છુટવા માંડે છે, આ પ્રમાણેનો 
ક્રમ માત્ર પદર દ્વિસ જ ચાલે છે સવારે, બપોરે અતે સાંજે નિયમ બ” 

ધ જુવારાએ છૂટે છે અતે આશરે પોણા કલાક એ પમાશે છૂટયા કરે છે, 
ખાર ક્રીટ ઊંડો અને તેટલો જ લાખો તથા પહેળેા એક હોજ ભરાઈ જાય 

તૈટલું પાણી તેમાંથી વહે છે પદર દિવસ પછી છુવારાઓમાંતું પાણી ક'ઇક 

આણું થાય છે અતે નિયમબધ છટતું પણુ નથી અને મહિનો પુરા થતાં 
તૌ, બીલકુલ બ'ધ થઈ “નય છે ઝાઝો વરસાદ હોય યારે પણુ એ જુવારા* 
એ એજ પ્રમાણે છુટે છે. સદ્રકન નાભતી નદીના કિનારા ઉપર આ પુવા- 

રાએની પામે જ હિં'દઓતું વિષ્ણુનું મદિર છે. મે માસમાં આ પવિત્ર 
જળમાં ગ્નાન કરી પવિત્ર થવાને માટે આખા દેશના યાત્રાછી લોકની એક 

મોદી નનત્રા ભરાય છે. આના અબધમાં અનેક દત કથા ચાલે છે, પરં'તુ 

કરિખર્ ઉપર સર્વદા બરક્ પડે; રહે છે, અને સ્તે હાં વાદિત્રારિનેદ ઘણે! અ- 
વાંજ થચતા પ્રતિત્ાષ પડયા કરે અતે એ પ્રતિવોષને લીધે ધણીવીર ખરફના 
ડુંગરા ધશી પડી માણસો! તેમાં દટાઈ જઈ મરણ પામે જે. 
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તેમાં કઈ પણુ સલ સમાયલું તથી, માટે અચે દું પણુ તે લખીતે આપતે 
કાળો આપવા મામતે નથી પાંચ છ લ્વિસ હું સાં રક્ષા તે દરમીઆન 
આ ચમહારતું કારણુ શોધી કાઢવા પાછળ મે પરિશ્રમ કર્યો હતે. જે પર્વ* 

તતી તલેદીમાં આ છુવારાઓ આવેલા છે, તે પર્વતની સ્થિતિનું અવલોકન 
કરવામાં મે ઘણું ધ્યાન આપ્યુ હતું, મદા મહેતતે દું એ ઢોળાવ 

ઉપર ચઢયે! હતો તે ઉત્તર દક્ષિથુ લાંમે! છે અતે જે કે બીજા 

પર્વતોથી તે દૂર તથી છતાં બીન્ન પર્વતોની સાથે તેતું નડાણુ પણુ નથી. 

આ શિખર રોવનેો આકાર ગર્દશની પીડના જેવો છે અને તે પુષ્કળ ્લા- 
ખો હોવા છતાં પહોળાઇમાં તો માત્ર મો કદમ જેટલો જ છે આતે પૂર્વ 
તરકૃતે ભામ માત્ર વતસ્પતિધી ઢ'કાયલે છે, પરંતુ સવારતા આઠ વાગ્યાને 
સુમારે જ માત્ર સામેતા પર્વત માર્ગમાંથી સર્યનાં કિર્ણુ તેના ઉપર પડવ! 
પામે છે, આનો પશ્ચિમ તરફનો ઢોળાવ મોટાં ઝાડા અતે વતસ્પતિથી છ- 
વાઈ રહેલો છે આ અવલેકનથી મતે લાગ્યું કે આ કહેવાતા ચમહારતું 
કારણુ ખીજી કઇ જ નહિ, પરતુ તેના ઉપર સર્યનાં કિરણુ પડે છે તેની ગ- 
રમી અને પર્વતની વિચિત્ર સ્થિતિ એજ માત્ર ઠરે, તથા પર્વતતા કાંઇક 
આંતરીય ચૃણુ પણુ તેના કારણુમાં સાહાય ભૂત થતે! હશે. 

માર્ ધારવુ તો! એવુ છે કે શીયાળામાં આની આસપાસતે। મદેશ 

બરકધી છવાઈ ગયેલો રહે છે અને મે માસમાં સવારે સર્યનાં કિરિયુ પડે 
છે તારે કેટલોક બરફ ઓગળીને કોઈ છૂપા માગથી અદરના સછવન પે- 

લાણુમા તેતું પાણી નતય છે, જે ચર્યતા કિરણુ ચાલી ગયા પછી બપોરના 

પેલા કુવારાવાળા પોલાણુમાથી બદાર ઉછળે છે. સાંજની વખતે પશ્રિમ 

ધાટપર કિરણુ। પડે છે તૈથી ઉતરેલું પાણી કૂવારામાંથી છૂટે છે અતે 

પર્વતના શૃમ્ર ઉપરના આખા દ્વિસના તાપથી ઓગળેલા બરફનું પાણી 

ધીરે ધીરે અંદર ઉતરે છે તે છેક સવારના પહોરમાં છુવારાતા મુખ આ- 

ગળ જઈ બહાર પડે છે. સવારના પાણીનો ન્નેમ ધીરા હય છે તેનું 51 

રણુ માત્ર એમ જ હોય એમ લાગે છે કે તે પાણી ન્યાંથી આવે છે તે 

માગ જક્વોથી આશ્છાદ્તિ થયેલો છે અતે રાતે ઠંડી પડે છે તેથી તેતું ઘણુ 

ખરૂ પાણી અદરથી માગ કરતાં ન4મી «વય છે, એટલે કૂવારાતે! નેમ મદ 

ફય જે અને પાણી પણુ વોડું બહાર પડે છે, મારી ધારણાના કામાં 
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વળી ખીજ કારણુ એમ પણુ છે કે જ્યારે ફૂવારા પહેલા ચાલુ થાય છે 
યારે ઘયુ પાણી બાર પડે છે અતે બધ થતા પહેવા તે નેસ અને પા- 
ણી મદ પડતા જાય છે શીયાળામાં નમી ગયેલુ પાણી પર્તતના પોવાણુમાં 
જમી ગમેલુ રણે છે અતે ઉતાળામા ઉકળીને વધારે જેરધી નીકળેછે જેમ 
જેમ નીકળતુ જાય છે તમ સ્વાભાવિક રીતે જ પોવાણુમાં મ ચિત ચયેવો 
જયા એણે થતે! જય છે અને નગું ગળેલુ પાણી વધારે જઈ શકતુ નથી 
તથા ઠડી પડવા માંડે છે એટવે પાઢો ખરક જમી જય છે ને ફૂવારા બધ 

પડે છે વળી જીવારાઓમાતુ પાણી રોજ સરખુ ગહાર પડતુ નથી, કારણ 

% કરાઈ વાર વધારે તાપ પડે છે અને કોવવાર વાદળા હોય છે યારે ઓ 

ન1 તાપ “પડે છે, એટવે પાણીના જથામાં પણુ વધધટ થઈ જાય છે 

આ સેન્ડખેરી નામના જુગરાએ જેઇતે પાઠ ફરતા આચીવલ જ- 
વા માટે રાજમાર્મથી પાચ માઈલ મારે આડે રસ્તે જવુ પડયુ હતુ આ 
કાણે પહેવા કાક્મિરના રાજાતે અતે હાત મોગલ પાદશાહને! નજરમાગ 
અને ગગને છે આ સ્ધાતમાં જે જેર જેઝું છે તે એ છે કે અહીંઆ 

પણુ એક મોટા કુદગ્તી જુવારો કે અતે તેના પનાહ યગલાની અને વા- 

દિકાની અદર તથ્રા આમપામ સેો। પડાહમાં વહે છે એક કુડાતા તળીઆ- 

માથી નીકળતે। જોય તેમ આ છુવારાના પાણીને! પ્રવાહ જમીનમાંથી ને- 

સખધ બહાર નીશ્ળે છે અને તે ધરવાહતુ પાણી એટલું બધુ છે કે તેતે 

જુવારા નહિ પણુ નદી જ કહી શશ્રય આ પ્રવાહના પાણી સારા અને 

બરક્ જેવા શીતળ છે વાદિકા પણુ ઘણી સુ ર છે તેમા સેક્ફળ, જામફળ, 

મેરી અને ખબીન્ન ક્ળના ઝાડ કે તથા વનસ્તતિ પણુ સારી છે આ સ્થા- 

નતી આસપાસ મચ્હપૂર્ણુ નાના સરોવરો પણુ આવેના છે એક ઉંચી ક- 

ઢણુ ઉપરથી પાણીને! ત્રોસ ચાવીસ કદમ પહેળે પાતળા પ્રવાહ એવા 

નેરથી બહાર ઉ૭ળે છે કે ધવ યાણીની શે મોળી છકી અથવા ચાદર 

હોય તેવા દેખાય છે આ જ છત્ર ન્તેતા માણુસના મનમા વિચારથી 
આવી શકે એવો સુદર આલે।ક જણાય છે અને તેન પામે એક ભીંત 

ચણી લઇતે તેનાપર દીષમાંળ કરેરી કે તે રાતને વખતે પ્રજ્વલિત કરેલી 

હામ છે ભારે તો પતિબિબથી પ્રકાશ મારતે! દેખાવ એવો મનોહર 
અને જવાત્માતે પસ કરતે! લાગે છે કે માણુસ પોતાના કવિ વિચારમાં 
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ઘેલ્લે! થઈ “નય છે, આ સ્થળને દેખાવ વાટિકા અને જળપ્રપત પણુ 
જેવા જેવાં છે. 

આંચીવંત્ષથી નીકળી તેતા જેવા જં સુંદર સ્ધાત તરક હું ગયે 
ઇતે!, અ| સ્થાનનું નોમ વરનામ છે અઢી ઓગળ એક સરોવરમાં એવાં 

મચ્છ થાય છે કે જેમ પાળેલા મચ્છ હોય તેમ ખોલાવતાં આપણી પાસે 

આવે છે અતે રટવીના કકડા નાખ્યા હોય તે! ગમ્મતની સાયે તે ખાઈ 

જય છે, ઔરગઝેબતી દાદી નરમકાલે પહેરાવેલી લેખવાળી ઝેક વિટી એક 

મોઠા માછલાતે પહેરાવેલી છે, એમ કહેવાય છે. 

મેન્ડષ્રેરીના જુવારાએનેઃ જે હેવાલ ડું લાવ્યો તેથી દનેશમજખાને 

પસન્ન થયો, ત્પાર પછી તેણે મને એક બીશ્ને ચમત્કાર જેવા જવા માટે 

કહ્યું અતે તેમ કરતાં તે બોલ્યે! કે, “ એ ચમાર એવો છે કે તમે 
તમારો ધમ છોડી દઇતે મુસલમાની ધમને પણુ કદાચ અંગીકાર કરશે.” 

છી કેવી જ્તતતેો! ચમત્કાર છે તેના સબધ ખેલતાં તેણે કહ્યું 9, * સેન્ડ- 
બેરી જેટલે તે દૂર નથી માટે તમે બારામુલ્ધી જાવ. ત્યાં એદ મસછદમાં 

કાઇ પીર રહે છે. એ પીર હાલ જીવતો નથી છતા માંદ્ય માથુમોતે 
સાજ કરે છે. મને તો'લાગે છે કે કદાપિ તમે માણુસતે રોગ નથી એમ 
કિવા મઠયુ નથી એમ કહીતે એ ચમત્કાર પણુ માનશે નહિ પરંતુ એ 

પવિત્ર પીરના પ્રભાવથી ત્યાં એક બીજે પગુ ચમકાર છે કે જેતે મે 
માંણુસે કઈ પણુ રકા વગર કખૂલ કરે છે. ત્યાં એક ગોળ પથ્થર છે જે 
મજબૂત માણુસથી પણુ ઉપડી શકે તેવો નથી છતા પારની બદી કયી 

પછી માત્ર અગિયાર માથુમો પોતાતી ટચલી આંગળી અડકાડીને તેને 

પીછાની માફક હવામાં ઉંચે! કરી રાકે છે.* ધે.ડ।ક ભ્રમ લેતા હું પછે! પડું 
તેમ નહોતું, તેથી પછી પહેલી ઝુસાફરીની દરમીઆત જે માણુમો મારી 

સાથે હતાં તેમતે લદે ઉક્ત ચમત્ાર નેવાતે માટે પણુ છું તત્પર થયે!. 
બારામુલ્લી વળી મતે વધારે રમણીય સ્થાન માવૂમ પડી આત્યું. ત્યાંની 
મસ્જીદ મે।ડી છે સ્તે પેલા પીરની દરવા પણુ સારી રીને શણુગારેલી છે, 
«યા આગળ કેટલાક માણુસો બ%ગી કરતા હતા. મેં તેમને પુછ્યું ત્યારે 
તેમણે કશુ કે, “અમે આન્નરી છીએ. મસજદની પાસ રસોડું છે તૈમાં 
માંસ અને ચે।ખા રાંધડાનાં મોર્યાં મોય કુડા પડેલાં હતાં તે નેતા જ 
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મતે ખાતરી થઈ કે, આજરી માણુમને ખેંચી લાવનાર લોડચુગક તે એજ 
અને સાજ ઢરનાર ચમદ્ાર પણુ એજ છે શસજીદની બીજી તરક પીરનુ 

સ્થાન છે, ત્યા આગળ મુલ્તાઓ પોતાને! શરેસ્તાતે। પવિત્ર પીરની વચમહૃતિ 

કરવા રૂપ સપ્રદાય રાખે છે અતે તેની ન્નેડે વાટિકા છે અહીં પીર ધણા 

ચમત્કાર *રે છે પરતુ દુર્ભીગ્યે હુ જેટલા દિગમ ત્યા રહ્યો તેટલામાં એકે 
દ્વાર તેવા ચમહાર બન્યો! નહિ મતે ધમ્લામ ધર્મમા વટલાવે તેવી સત્તા 
અતે ચમણૃતિવાળા પેલ્રા ગોળી પથ્થરના સમધમાં મૈ ન્તેયુ તો અગિય]ર 
ચુલ્લાંઓ ગાળ ટાનાગ્ષધ વળીતે પોત]તી આગથી તે પય્થરતે ઉચકતા 

ઉત્તા પરતુ તેઓ એની રીતે વર્તુતાકારમ્ાં ગોઠવાઈ ગયા હતા કે તેએ શી 

હીકપ્રત વાપરે છે તે મારાથી બર્ગર જેવાયું નહિ, તોપણુ ઝીણી ન 

જરરી ન્તેતાં મને એટલુ તો માલમ પડયુ જ કે, સુલ્નાઓ તેમની આ 
ગળી ઉપરાત અગુધત્! પણુ તેને ઉચક્વાપ્ના ઉપયોગ કરતા ત્ા તયા તે 

મને થણુ ન્નેર કરતુ પડતુ હતુ પથ્થર ઉંચે! ધ્રષો ત્યારે સર્વેએ “ કરામત 

કરામત ' એમ ખૂમ પાડી તેમા મારે પૃણુ ખૂમ પાડવી #7 પડી મેં તે 
મતે એક રૂપિઓ આપ્યો અતે નણે તેથી આશર્ય પામ્યે! હોઉ તયા શ્ન 
દ્વાળુ હોઉ એમ હેપખમાડી તે પથ્થર ઉચકવા દેવાને માટે વિનતી કરી, પ્રથમ 
તો તેમણે માન્યું નહિ પરતુ મૈ બીજે રૂપિઆ ખડખડા-પેો ત્યારે તેમા 

તા એક જણાએ મતે પોતાની જગ્યા આપી દશ જણાએથી પણુ ઉક્ત 

પ્થ્થર્ મારા શનણ્વામાં ન આવે તેમ ઉપડરો એમ ધારી તેઓએ મતે 
તેમા સામીન કર્ય હરો એમ માર્ ધારવુ છે હુ તે ફ્ક્ત મારી આગળીતું 

રરનુ જ અડશાડી રજ્વો, પરતુ પેલા દશ મુલ્વાઆએ પોતાનુ જેર વાપરીતે 

પ્થ્થરતે ઉંચે કર્યો. જેવો તે ઉંચા થયે તેવો જ મારા તરક્ ઢળવા લાગ્યા 
અતે જે ડુ તેતે બરોતર વજત આપીને ન પકડી રાખુ તો તે મારા પગ 

ઉપર પડે તોળ પછી મેં વણુ આગળ અતે અજુ તેને હે? કે 

રાખ્યો આથી દરેક જણુ સમજી ગયા અને મારા ભણી કરડી આખે ન્નેવા 

લાગ્યા પથ્થર ઉંચો થતા સવેંએ ફરમત ક 1મત* એમ ખૂમ પાડી તેમા 

શ પણુ વશી ભાગ લીનો, પરતુ તેને પાછે નીચે મૂકયા પછી મતે લાગ્યુ 
૪%, “ને હુ અહીં વધારે વાર ઉભ્નો રહીશ તો તેએ પ ચઈટાળી કરર ' તે 
થી તરત જ વશી એક ત્રોજ્ને રપિએ તેમના તરપ્ર નાખી છુ મારે માર્ગે 
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પડષા અને ઘોડાપર સવાર થઈ તે* વેળાએ ળારામુદ્વીને છેલની સલામ 
કરી ચાવી નીકળ્યો બારામુલ્નીથી પાછા ફમ્તાં આખા કાક્મિરને પાણીમય 

કરી નાખનાર બધી નદીએ અને ગ્ૃળરૂપ સરોવરને ન્તેતા જવાને! લામ 
પણુ મેં સાધી લીધે કે જે સરોવરના મળધેમાં આ પત્રતા પ્રારભમાં જ 
મેં ઈસારે કરેલ છે 

કઠલેક દૂર આવેલુ ' વુક્ષરર” નું સરોવર નૈવામાં આવતાં દું રજ 

મામ મકી તે જેવાને તેણી તરફ ગમે એ ગરોવરમાં માછલા, બતક, 

અતે જગવી હમો! પુષ્કળ છે શીયાળામાં ન્યારે આ પદ્્ીએ ધણા વધી 

પડે છે સારે કાસ્મિરતો સુમો! તેમના રિકારની ગમત મેળવવા માટે આવે 
છે સરોવરતા મધ્ય ભાગે એક આશ્રમ છે અને તેતે ફરતી વાદિક! છે, 
એમ કહેવાય છે 3, ચમતાર ભરેવી રીતે અ અશશ્રમ ગરેવર માં તર્યા કરે 
છે એ આમશ્રમમાં એક સાવુ રહે છે તેતો આખો જન્મારો સાજ 

પુર કરે છે આ આશ્રમની ઉત્પત્તિ વિષે અતેક દત કથાએ ચાલે છે, ૫- 
રતુ એક સિવાયની બીજી રઈ અતે ટાક્વી યૈગ્ય ધારતા નથી પૂર્વે કાઈ 
કાક્મિરના રાળએ માત્ર શોખતે માટે કામડાને એક્થ થાધી તેને! વરાપ 

બનાવી સરોવરમાં તરતો મૂકે હતો, તે પાઠ થી આ સમાણેં એક સુદર 
આધ્રમ થ્ઠ «લો છે બારામુધો તરદ્ ને નદી જય છે તે નદી આ સરા 

વરમાં થઇને આરપાર ચાવી ન્નય છે 

સરોવરના સખધી વધારે તપાસ ન ઠરતા કૈતુક રૂપ ગણાતા ઝરા- 
એના સાધ પા૭4 હું લાગો હતો એ ઝરાએમાં ધીરે ધીરે પણુ કઇક 

ન્નેસથી જમીનમાંથી પરપોટા યાય છે અતે તે દરેક પરપે1ટાનતી સાધે અ 
દરની રેતી બહાર આવે છે એ રેતી પાટી જેમ આવે છે તેમજ ચાલી ન્નય 
છે અતે વળી એક બે પરપોટા આવતા નથી, વગી ઘોડીવાર રહીને એજ 
રીતે પરપોટા આવે છે એ પ્રમાણ અતિયમિત રીતે પરપોટા આના કરે છે 

લાના લેક ને થમતાર ડહે છે તે આમાં નથી, પરતુ તેઓ એમ કહે છે કે 
ભે જરા ઉતાવળા બોલગામાં આવે કૅવા જમૌત ઉપર ધશ દતે પગ મૂ- 
વામાં આવે તો! તરત પાણીની સપાની તેથી હાની ઉઠે છે અને ઉપર કહ્યુ 

તેમ જમીનમાંથી પરપોટા આવના માડૅ છે મારા અતુભવ ગમાણે તો ખો 

લવાધી તયા પગના ધકકારાથી તેમ થત નથી, પરતુ જમીનમાથી એની 
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મેળજ થાય છે, પછી ગમે તે! તમે અવાજ કરો કિવા શાન રહો. આના 

સબંધમાં મૈ બરાબર તપાસ કરી નથી એટલે હું તમને તેતું ખરૂં કારણુ 
આપી શકતે! નથી, પરંતુ મારો મત તે! એવે! છે કૈ સાંકડી નળી જેવા 
માર્ગમાંથી પાણી આવતાં નળીના મુખ ઉપરતી રેતી પાણીના નેશ સાથે 
ખદાર્ આવતી હશે અથવા તે! પર્વતના ભૂમિ વાયુના તરંગ આ સરોવરના 

તળોઆની તળીઓની વાટે બહાર આવતા કરો, તેથી પરપોટા થતા હશે 

અતે ઉપર પ્રમાણુ રેતી ઉછળી આવતી હશે. 

ઉક્ત ઝરાએતે સારી પેઠે તપાસ્યા પછી એક મોટું રોવર જેવાને 

માટે અમે પર્વત ઉપર શડયા હતા, એ સરોવરમાં ઉતાળામાં પણુ બરક્ 

પડયો રહે છે અને ઉત્તર મહાસાગરની માફક પવત તે બરફને કોઇવાર 

એધત્ર કરી નાખે છે અને કોઇવાર વિખેરી નાંખે છે તેથી સરોવરમાં પાન 

ભુમી લહેરો આવ્યા કરે છે. યાંથી અમે ધવલપ્રસ્તરની જગાએ ગયા હતા. 

એક સારી રીતે બતાવેલી વાઠિકામાં થાય તેવાં પુષ્પો આ ધવલપ્રસ્તરતા 

પ્રદેશમાં થાય છે અને તે પણુ વળી એક જાતનાં નહિ પણુ અતેક જતાં 
થાય છે, લાના લોક કહે છે કે પરાપૂર્વથી બતતું અતે ન્નેવાતું આવ્યું છે 

જ જે" સ્થળમાં પણુ ઘૉંધાદ અથવા સહજ પણુ આધાત કરવામાં 

આવે તો! અમૂક વખતે વરસાદ્વું ઝાપટું આના વગર રહેતુંજ નથી. 

આ બાબકસષ ખરી હે! અથવા નહો પરંતુ એટલું તો ખરજ છે કે જ્યારે 

શાહજહાન પાદશાહ આ ધવલપ્રસ્તરતા પ્રદેશમાં આવ્યા હતે! યારે તેણે 

અકારણુ જરા ધલુ અવાજ નહિ કરવાને! હુકમ કાઢયો હતો, છર્તા પણુ 

સહજ અવાજ થતાં એક સપ્ત વરસાદતું ઝાપટું આવ્યું હતું અને તેને 

-આગા શસાળા મરતાં મરતાં સહેજમાં ખચી ગયો ઘતો. પીરપેલના સિ 

ખૂર્ ઉપર રહેતા પેલા કકીરવાળી વાત આયી તમને વળી પુતઃ યાદ આ- 

વશે. ધવલડસ્તરના પ્રદેશથી ખે ધ્તિસની મજલપર આવેલા અનેક 

દર્તના ચમત્કારવાળો ગ્રટો નામની જમા જેવાને માટૅ હું જતો હતો, 

એટલામાં મતે સમાચાર મળ્યા કે મતે ઘણા દિવસ થયેલા હોવાથી મારો 

નવાબ ઘણુ જ કીકરમદ રહે છે. કાસ્મિરની આગળ પાછળના પર્વતે સ- 

ખ'ધી હું તમને ધણાજ અસપૂર્ણું ચિતાર આપી શકે છું તેતે માટે હું 

લ્લિગીર છું. આ દેશમાં આન્યા પછી તત્સબધમાં મારા બધા વિચારો 
૪૦ 
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રેકાયલા છે, પરંતુ મારી સાથે એક એવા શોધક સ્વભાવને! કોઈ પણું ભો 

મિયે! માયુસ નથી, કે જે સતરાલ્ હું તેતે પુછું તેતા મભધમાં તે મતે મત 
પસદ પડે તેવી ખમર આપી શકે, છ્તાં મણુ જે કંઈ મારા જણુવામાં 

આવ્યું છે તે દું'આપને લખી ,વાળીશ. જ 

જે ઉનનતી ઉત્તમ શાલ વણુવામાં ,આવે છે તે ઉત ખરીંદ કરવા સારૂં 

વ્ષેવર્ષ પર્વત પ્રતિ પર્વત ફરતારા વેપારીએ સધળા એમજ કહે છે કે, આ 
પર્વતોની વચ્ચે વચ્ચે ફાસ્મિરના રાજ્યથી સ્વતબ્ર કેટલાક ધણા ચારા પ્ર 
દૈશો આવેલા છે. આ ખીણુના સામત પરદેશે]માંતે એક [પ્રદેશ કાસ્મિરતા 

શને ખૈડણીર્માં ઉત અતે ચામડા આપે છે, તથા સાંની ઔશે, સૂતી" 
તમાં, ઉદ્યોગમાં અને સૌંદ્યમાં ખામ કરીને ઘણીજ વખણાય છે. એ ખીણુ 
ષદદેશની પેલીમેર વળી એક બીનો ખીણુ [પ્રદેશ છે, તેની જમીન સપાટ 

અને ધણીજ રસાળ છે. યાં શેક્કળ, “મફગ, જરદાળુ, આલુબાખાર, મન 

જેના તડખુજ અતે કલિગડ તથા જેમાંથી પુષ્કળ દારૂ ગાળવામાં આવેછે 

એવી મારી દ્રાક્ષ પણુ પ્રુષ્કળ પાકે છે એ ખીણુ પ્રદેશવાળાઓ પણુ ચ।- 
મડા અતે ઉન ખંડણીમાં આપે છે, યાંતા લે પે!તાના ટૈશમાં લશ્કર 
આવી શકે તેમ નથી એમ ધારીને ઘણીવાર ખંડણી આપવાતી ના ,પાડે 
છે, પરતુ કસ્મિરનું સૈન્ય ગમે તે રીતે પણુ યાં ન્નય છે અતે લોકને શ્વ 
ધુરામા લઇ ખડણી વસલ કરી લેછે. ઉક્ત વેપારીઓએ વળી મતે એમ 

પણુ જણાવ્યુ*હતુ કે, કાશ્મિરથી ઘણે દૂર પર્વતોના મોઠા સમવાયમાં એક 

સુંદર ખીણુ પ્રદેશ આવેતો છે એ કાક્મિરના તાબામાં નથી અને લાના 

લે!ક ગોરા, ધટમદાર અતે સ્વદેશાનુરાગી છે. જેઓ કદી પણુ સ્વદેરા છેડી 

ખૂહાર જતા નથી એણી તરફની ખીણુના કૅટલાક લોકમાં તે રાન્ન છેજ 
નહિ અતે જેટલું જણુવામાં આબ્યું છે તેદલા ઉપરથા તો! એમ પણુ કહી 

શકાય છે, કે તેઆ કઈ ધર્મ પાળતા નથી, પરતુ માછલાંતે મલિન વસ્તુ મણી 
તૈતે ખાણાર્માં લૈતા નથી,ક ક 
રઝ ડડ 

# કારિમર્ની તૈત્દ્ય દિશાએ રીબેટ, હિ દુસ્તાન, કાગુલ, તાર્વરી અને દક્ષિણ 

મિડિયા વગ્ચ હિગાયણ્ના મોટા મોટા પહાડો આવેલા છે આ પહાટામાં એક 
ગોથા ખીણુ પ્રરેરા છ, ઝે ધણેદ «7 કુળડુપ અનૅ દેવશ્રૂમિ જેવો છે. «યાંના 

હ્ઞાકે। ગોરા ઘટમદાર અને મળતાવડા ઇતા રવદેલને કેરી પણ્ છેડતા નથી સ્રિધોપ- 
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કાશ્મિગ્ના જાતા રાક્તએના વંશની કન્યા સાથે પરણેલા એક ₹ઢ ભલા 

માણુસે મતે કેઠલોક ખબર આપી હતી, જે હું આપતે લખવી ઉચિત ધાર્ 

, છું જ્યારે જહાંગીર પાદશાહ કાશ્મિરના રાજાના સમાં સાગવાંતે ખ'તથી 

શેધી કાઢવામાં શેકાયલે હતો યારે આ ખુટે માણુસ એક ખે ચાકર,માં- 

ણુમોની સાથે કાક્મિરમાંથી ઉત્તર તરદૃતા પર્વતે ભણી નાશી ગષે હતે. 

એક ડેકાણેથી બીજે અતે બીજેથી ત્રી? એમ ભટકતાં ભટકતાં એકવાર 

તે એક સુંદર ખાષુ પ્રદેશમાં જઈ ચડયો હતે! અને સાંતા લોકોએ તે કા- 

શ્મિરના રાજ્યવેશતો છે એમ જાણી તેને સારા ચમહાર આપ્યો લતે 

એટલુંજ નહિ, પણુ કહે છે કે, જ્યારે રાત પડી સારે કેટલાંક માબાષો 

પોતાની સુંદર અતે ઉમર લાયક કન્યાઓ લઇતે તેની પાસે આવ્યાં અને 

કહેવા લાગ્યાં કે, “ આપના જેવા મોઠા માણુસથી આ કન્યાઓમાં કંઈ 

સતાતેત્પત્તિ થાય તે તમારં નામ રહે અને અમારી પણુ ધારણા ફળે, 

માટે આ કન્્યાઓમાંથી જે તમતે ગમતી હોય તેનો સ્વીકાર કરા ? મારો 

મિત્ર ાંથા પણુ આગ્ળ વધીને બીન્ન પ્રદેશમાં ગયો તો યાં પણ તેનો 

એવીજ રીતે સત્કાર કરવામાં આવ્યો, પરતુ અહીં રાતે પહેલા પ્રદેશની મા- 

કૂક માબાપ પોતાની છોકરીએ લઇતે તેની પાસે આન્યાં નહિ, પરતુ ભા- 

ણીજ કુડડી છે, આ લોક તે! બીન કઇ જ નહિ પણુ એક વિદ્વાન કહે છે તેમ ઉત્તરમાંથી 

આર્યલેકા આવ્યા હારે હિંદુસ્તાનમાં જતા આ્ચૌયી છટાં પડેલા અમુક કડુંબાના વ 

શને એટલે ખરે 1૨ આર્ય લોકા તે એ લે।કે! છે તેએ પરદેરા જતા નથી તેમ બીન 

પરરદેશીને પાતાના દેશમાં દાખલ પણુ થવ! દેતા નથી છતા એક સુસાકૃર ક'ઈક અદભુત 

કરામતથી તે ખીણુમા દાખલ થઈ ગયે! હતે! તે અ લોકની રીતભાત અને રહેણી કર- 

ણીને! જે હેવાલ આપે છે તે ત્રડમવેદના પ્રથમ સુક્તે।માથી મળી આવતી પૂર્વના આર્ચીની 

રીતભાતને તદત મળતે। આવે છે કડે છે 3 હછ ત્તેઓ યજ્ઞ કરૅ છે અને ત્તે 

મને! ધય સામાન્ય તથા તેમની વિઘા માત્ર સુખપાઠ 'ઉપરજ છે એ લોકમાં સીઓને 

માન છે અને તેએપ ખેતી ઉપરજ માત્ર પોતાનું ગુજરાન કરેછે. ખેડુત એઅઆર્યરાબ્દનો 

મૂળ અધ છે ઉપરની બધી ખાબતે!ને વિચાર કરતાં એ વિદ્દાનના અતુમાનપર વજન 

મુકવું પડે છ લગ્ન સ'બ'ધી કુલપતિ સ'બ ધી અને દેવો! સબધી એમ જાદી જુદી શા 

ખમા તેમના વર્તન અવલોકન કરતા બધી રીતે તે પૂર્ડના આર્યોને મળતા આવેછે, 

તેઓ વેદના મત્રે।જ વદેછે અને વેદના દેવે! અને સુષ્ટિના ચમત્કારાનેજ દેવ માની સ્તવે 
છે.આ લે આર્ય હરો એમ માનવાને ઘણા કારણ છે, અને કારિમરના પડિતે॥ પણ 

તેને પણે દરને વજન આપે છે. 



૨૧૬ # બુનિયરતે। ષવાસ. 
ગ-્ન્ડ્ઝ્ ડઝન 
મડા પોતાની બાયડીતે લઇતે આલા અને પરેલાંની ભાશ્ક તેતે તેતી માધે 
રફેત્રાને વિતતિ કરી, જેમ કરતાં પહેલાં પ્રદેશનાં માખાઝ ઉપર તૈમણે દીક! 
કરી “તે તો ગાંડા કે પોતાની છોકરીએ તમારી પામે દઈ આવ્યાં, કારણ 
કે છોઇરીએ।ને સતાન થાય તે નો તેના ધણને યાં જાય.” 

કાશ્મિરની પુરક શરઠદ ઉપર્ આવેલા વઘુ દિબેટમાં કેટલાંક વર્ષ ઉ 
પ2 કટલાક ર!શ્ય ૬ુમારો નગ્ચે ગાદીને! વાંધો પડયે! 6તે।. .એ રાજકુમા- 
રેરમાંના એક જણે કાસ્મિરતા સબાની છપી રીતે મદદ ત્રાગી દતી અતે 
શાહજદાનતા હુકમધી સુખે! તેતે ગાદી અપાવવાતે માટે મદટે ગયો હતે. 

સુયાએ સા જઈ બી#ત રાજકુમા રોને સમાધાત કરી તયા હરાવીને પેલાતે ગાદી 

પાવી હતી તથા મોગલ પાદશાહતું આધિપલ સ્વીકશાવ્યું હતું, સધિમાં વ્ષેવર્ષ 

ખંડણી તરીકે ઉત આપવી એમ નિણુંમ કયી હતે. આ ગ્રમાશે ઉપકારી હોવાથી 
એરંગઝેબને કાક્મિરમાં આવેલે! સાંભળીને તે રાજ કેટલીક વસ્તુએ નજરની 
લખતે પાદરાહને મળવાને આવ્યો! હતે, તે એવા તો! રીત રમાલાતી સાધે 

આવ્યા હતે કે નને ત્રતે તેની આળખાણુ આપવામાં આવી નહેત તે 
મે તૈ એક રાળ છે એમ પણુ ધ્ાર્ડુ ન હોત એ પદઠાડી પ્રદેશ સભધી 

કઈ નવિન વાલ ન્નણુવાની આસ્ાએ મારા નવાને તેતે વોતાને ધેર આ- 
મગ્રયેદ હતો તેણુ અમતે જણાવ્યું કે તેના રાજ્યની પૂર્વ સરહદ મોટા દિ" 

મેટના રાન્યથી મર્યાદિતિ થયેલી છે અને નાતે! ટિબેટ માત્ર સે! સવાસો 
માઈલના વિસ્તારતે! દેશ છે. સ્ક્ટિક, કસ્તુરી અતે ઉતની ઉપજ છતાં મથું 

તે ઘણો જ ગરીબ અવસ્થામાં છે એમ જણુયા સાધે તળી તેણે કહ્યું કે 
તૈતા શન્્યમાં મોનાતી ખાણો છે એમ કહેતામાં આવે છે તે તદન ગળતણછે, 

વધારેમાં તેણે જણાવ્યુ કે તેના દેક્ષમાં દૂજનાં ઝામો થાય છે તેમા 
શ્ષારાં ફળમાં માત્ર કલિગડ ડીક હોય છે. બરફ વધારે પડતે! હવાથી ત્યાં 

શીયાળા ધણેદ જ સખ્ર હોય છે. આજ સધી ત્યાંના વતનીઓ ઠિદુ મૂર્તિ* 
પૂજક ઘતા પરતુ હાલ તો વેના પોતાના સુઠ ધણા લોકોએ ઇરિલ્ામ ધ- 
મૈને! સ્વીકાર કરેલો છે અને તેએ મુસલમાતોની ઈરાનમાં રહેતી મુખ્યત્વે 

કરીને શીયા નળતતા છે 

સત્તર અથત્વા અહારે વર્ષ ઉપર શાદજઠાન માદ્દહે મેહા ટિબેટને જ” 
તવાનો! ધયત્ન કયી દતો, તે ઠકઇકત પણુ તેણે-અમને કહી દીધી. કાસ્મિ 



હિદુતું સ્વર્મ કાસ્મિર * [3૧૭ 
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સતો સબે! કેટલાક લશ્કર ગાથે મોળ દિવિસતી મજલે મોઠા ટિબેટતી સઃ 
રહદપર આત્વેલા એક કિલ્લાને ઘેરા ધાલવા શક્તિમાન થયો હતો તરત જ 
તે કિલ્લો હાય 'આવ્યો અતે ત્યાંના માણુસે। ત્રાસ ખાઈ નાશી ગયા, મે1* 
ગલના લસ્કરે ને તેમની પુંઠ લીધી હોત અતે કેટલીક ધણી જ વેગૃથી ર 

ડતી નદીએ ઉતરીતે રાન્યનગરને ઘેરો ઘાલ્યો હોત તો આખો ટિખેટ 
તેમના હાથમાં આવત; પરંતુ શીયાળાની ત્રક્તુ પામે આવેલી હોવાથી એ 

સુખો! ભય પામી ગયે અતે બરફ તેમને કાશ્મીર જવાને! માગે રોઇ લેન 
વાની ધાસ્તી લાગી તેથી જીતેલા કિલ્વામાં કેટલાક માણસો મકી સુખે! પાછે] 

કમી! વળવી વસત કતુમાં પુનઃ ગ્વારી કમ્વાતો વિચાર હતો પરંતુ ચીયાન , 

ળાતી ન્રહતુમાં જતેલા મૂતકમાંથી મોગગલના માણુસો। કાંતા ભયથી કા 
ખોરાકની તગીથી લ્લે છેડીતે નાશી ગયા આ પ્રમાણે ટિખેટ મેણલના 

કાખુમાંથી બચી ગયે!. 

હાલમાં ઔરંગઝેબ પાદશાહ કાસ્મિરમાં આવેલો! છે અને તેણે ઠિબે- 

ટના રાજને તેને દેશ જીતી લેવાતી ધમફ) આપેલી છે આ ઉપરથી તે 
રાજાએ એક એલચીખાતુ અત્રે મોકલ્યું છે જેમાં એક મોટો માણુસ *ણુ 

શ્રાર ઘોડેસવાર અને દશ બા* બોન માણુસો છે. આ લોકે પાદશાકતે 
ભેટ આપવાને માટે સ્ક્ટિક, કસ્તુરી અને “યસ્મ' નામતા પથ્થરો! લાવેલા 

છે અતે મોટા િખેટમાં થતી ચમરીએઓ પણુ તેમા છે. મે]ગલે આવી ઉ 

મદદ ચમરીઓતે હાથીના કાત આગળ લટકાવે છે “યસ્મ' નામને! જે પથ્થર 
“હમણા તતેલાએ પાદશાહને ભેટ આપ્યો છે તે ઘણો જ ઉમદા છે. આ પ- 

થ્મરતું મોગલ દરમારમાં ઘણું વજન અને કિમ્મૃત છે. એ પથ્થર ધોળી 
રેખાઓવાળે લીલા રમતો છે અને એવો મજબૂત છે કે તે હિરાની ભુકી 
વગર સાકફ્ થઈ થકે તેમ નષી આ પથ્થરના પ્યાલાઓ અને ર્કાખીએ 

કરવામાં આવે છે. મારી પાસે એક પ્યાલો છે તેતા ઉપર સુનેરી ફામ ક- 

રલું છે અને તેની કિતારી પર ઠીરા બેસાડેલા છે. .એલચીમ્માતા સાથે 
આવેલા દિબેટના માગુસો ઉંચા પણુ સકાઈ ગયેલા અને ચીતાએના જેવી 
આછી દહઢીવાળા છે તેએ? આપણા વદાણ્વડીએતી તાક્ક રાતી રોપીએઓ 

- પહેરે છે તેમતા મસ્તકતા પેદાક જેવો! જ તેમને ખીત્ને પોયાક છે. તેમાંના 
ત્રણુ ચારની પાસે તલવાર છે બાફતાઓ તો હથિયાર શ્ષાકડી અને ગુડીઆંનાં 



3૩૧૮ ભર્નિયર્તો પવાસ, 
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છે. એલશીએ ઔરંમઝેમની સાથે સધિના વિચારો કરતાં તેના રાજનના વતી 
કખૂલ્ષ કયું છે કે દિબેટતા મુપ્ય નગરમાં એક મમજીદ બાંધવામાં આવશે 
અતે ત્યાં ક્તિસમાં ત્રણુનાર અલ્લાહની બંદગી થરો. ટિમેટના નાણાં ઉપર 
એરંમઝેબની છાપ પડસે અને વવા વર્ષ તેતે ખંડણી ભરવામાં આવરે. આ 
પ્રમાણે સંધિ થયા છતાં પણુ દરેક માણુસતે ખાત્રી છે દે એરંગઝેભ કા 
સ્મિર્માંથી જશે એટલે તરત જ એ સંધિનો નિકાલ થઈ જશે અને 
ટિખેઠ પાછું સ્વતંત્રતા ભોગવશે. શાઠજઠાનેના વખતમાં પણુ એમ «/ 

યયું હતુ. 

આ એલચીખાતાની સાથે લામા *તતને! એક વૈદ્ય પણુ આવેલો 
હતો. હિંદુસ્તાનના બાલણુતી માદક ટિબેટમાં લામાએ ધમશાબતા ધવ- 
તેક અને લોકના ગુરૂ ગણાય છે. એ વૈધની પાસે એક ચોપડી હતી તે મતે 
આપવાને માટે મ તેને ધણે્! સમન્નવ્યો પણુ તેણે માન્યું નહિ, એ પુસ્ત- 

કેતા અક્ષરે આપણા અક્ષરોને મળતા હતા અતે તે મૈ તેતે એક જુદા 
કાગળ ઉપર લખી આપવાને માટે કહ્યું ત્યારે ધણી મહેનને તેણું લખ્યા, 
પરંતુ તેતો મરોડ વલ્ષષ્યુ પેલી ચોપડીના અક્ષરા જેવો! આવ્યો નહિ. ટિબે 
ટના લોક યુનર્જન્મવાદી છે અને લામાએ તેને બહુ માતે છે આ જશે પણુ 

તેવા ચમત્કારની ઘણી વાતે! મતે કહી હતી. જેમાં એક વાતમાં તો તેણે 

મતે જણાવ્યું ઇતું કે ન્યારે તેમનોછેલ્લો મે.ટો ધને ગુર્ મારવા પડયે ત્યારે 
તેભ તેમતે કહ્યું હતું 8 હું એક નાતા બાળકમાં પવેશ કરીર અતે ન્યારે દું મેર 
થાકત્યારે આના સિદ્ધાંતને માટે તમે મતે જેવો જઇએ તેવો પશ્ન પુછજો, 
અને મારા મઠનો સામાન મને રેખાડીને પ્રુછ્નતે એટવે તું તમને તે આળખી 
આપીશ. આ પરી તેએ પુનર્જન્મતે કેટલો બધે પ્રબલ ગણુ છે તે ત- 
મારા નનયુવામાં આવશે, એક વાર એક કાક્મિરના વેપારીતે લઇ રહું એ 

એલી પાસે ગયો હતો. મારી સાથેતે! વેપારો ટિબેટની બાપા નણુતે। ઇતોઃ. 
મેં તેતા દેશ સંબંધી કેટલાક સવાલો! પુછ્યા પરતુ તેમાં તે મતે કયું પણુ 
નનું જણાવી શકયો નહિ તેશે જષાર્વ્યું કે ટિએટ દેરાતા ઘણા ખરે ભાગ 
વર્ષમાં લમભમ સાત મામ સૂધી બરદ્થી ઢંકાયલો રહે છે, દિનેટને તાતા- 
રની સાધે નિરંતર ઝઘડાર્માં રહેૅનું પડે છે, પરતુ તે તાતાર લેક તે કિયા, તૈ, 
તે જ્યાવો શકયો નહિ. છેવટ તેની સાથે માથાટ્દેડ કર્વાર્મા કઈ સાર 
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નદિ હોવાથી મૈ તેને વધારે પશ્ન પુછવા માંડી વળ્યા. 

હવે જે બાબત હું*તમને જણાવું છે તે વેપારી લોક- પાસેથી જાણેલી 
છે, આજથી વીશ વર્ષ ઉપર્ કાસ્મિરના વેપારીઓ મોઢા ઠિબેટને રસ્તે 
“ઢાઇ? અથવા ચીન દેશ તરફ વણુઝાર લઇને જતા દતા. પરંતુ જ્યાર્યી 

શાહજહાન પાદશાહે મોટા દિબેટ ઉપર ચડાઈ કરી ત્યારથી તે દૈશનતા રા- 
જએ એ માડ બંધ કયી છે એટલું જ નહિ, પણુ કોઈ પણુ કાસ્મિરના 
માણુસતે તે પોતાતા દેશમાં પગ મૂકવા દેતો નથી. એ વેપારીઓની વણુ- 

ઝાર કાક્મિર્, નાતે ટિખેદ મોટો ટિખેટ અને તાતારમાં થધ્તતે ચીનની ઉ" 

ત્તર સરહદના મૂલકોમાં જતી હતી. આ માર્ગ ઘણે! જ વિષય છે, વણુઝાર્ર 

ને પવતો માં, બરક્માં અને જંગલોમાં થઈને પસાર થવું પડતું હતું એટલું 

- જ નહિ પણુ કેટ્લેટ ઠેકાણે તો એક શિખર ઉપરથી ખીશ્ન શિખર ઉપર 
બાધેલા હરડાંતા પુલતી મારક્તે મુસાફરી કરવી પડતી હતી. આવા પુલને 

તેએ જુીલાપુલ કહેતા હતા, (હાલ ગગોદરી ગંગાનું પાણી લેવા જનાર 

ચાત્રાળુઓ પણુ શીંકા ઉપરથી જતા હતા વગરેના જેવા પુલ ) એ વણુઝાર 

ચીન્તા ઉત્તર પદ્દેશમાંથી કસ્તુરી, ચીનાઈ કાઇ, રૂવાબે, અતે મામીરેત 
વગર્ર વસ્તુએ લાવતી હતી. વળી તૈઓ મેટા ઠિખેદમાથી કસ્તુરી, સ્કૂટિક 
અને લીલે! આરસપહાગુ લાવતી હતી ખીણુના પ્રદેશે।માંથી તેઓ ખે જાતનાં 

ઘણાં જ ઉમદા ઉત લાવતા હતા હાલ ઉત્તર ચીન સાથેનો વેપાર પટનાને 

માર્ગે લાસા જતી વણુઝારધી ચાલે છે 

એઔણરમઝેમતે કાશ્મિરમાં આવેલો સાંભળીને કાશગરથી ગુલામો, છે- 
કરીઓ અને છોકરાએ વેચવાને માટે કાશ્મિર આવેલા વેપારીઓની 

. પાસેથી મૈ જે હફીકત તેમના રાજ્ય સબધે મેળવી છે, તે હવે હું 

અત્રે લખ॥ધારૂં છું. તેઆ કહે છે કે, કાસ્મિરતી પૂર્ક દિશાએ ઉત્તર 

તરપ કાશગર આવેલુ છે અને ત્યા જવાનો ડંકો માર્ગ મોટા ટિખેટમાં 
યઇને સહેલો તથા સિદ્ધા છે. એ રસ્તે! હાલ બધ થયેલે! હોવાથી 
તેમને નાના ઠિબેટમાં થઈ જુ આવવુ પડૅ છે તેઓના માર્ગમાં આવર્તા 
નગરમાં કાક્મિરના તાબાતું પડેલું નમર ગુરેઝ છે, આ નગ્નર શ્રીનગરથી 

ચાર મંજલ છે. ત્યાંથી નાના ઠિમેટન! ર જ્યનમર સ્કારડુ જતાં આઠે દિવસ 
“ લાગે છે. ત્યાંથી બે દિવસે તેઓ “શીગર' નગર જાય છે,આ શહેર પણુ નાના 
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દિબેટમાં આવેધું છે અતે તે ૪*ન મતી નદી જેનું પાખ્ણી ઝવધી રૂપ છે 
તેના ઉપર ખાંપૈધું છે. સાથો પદર દિવન સુધી તેમતે નાતના ટિબેટતી શર 

હદ ઉપર આવેલા એક જગલમાં ચષ્તતે મુમાક્રી કરવી પડે છે અતે તે 

જમલ વઢાયી ગયા પછી પદર દિવમે તેકા કાશમર પહોચે છે; કાશમર 

પરેલ રાજ્યધાની નમર 4તું, પરંતુ હાલ ત્યાંયોૉ દળ* મેજલને છે? 

આવેલા ચાર્સડમાં રાતએ ગાદી નાંખી છે અતે તાં રહે છે. 

આ વેપારીઓએ મને -જખાવ્યું કે તેમતા ગામથી ચીત બે “માસતી મ- 

જતે છે વખુઝાર દરેક વર્ષ ત્યાં જવ છે અતે ત્યાંતો માલ લઇ આવીયું 

* સનેમને રસ્તે તેં ખછી મિફ્ડી # ઇરાન તરફ ચાલી «ય 'છે. બીજ વણુ* 

ઈર પટનતાને રસ્તે હિ'દ્ડતાત નય છે, ખોદાનને માર્ગે થીતતી વખુઝાર 

મુસાયરી કરૈ છે કે, જે સહેર કાશમમ્ના શાન્યતું સૌસાંત નમર છે. કાશમર્ 

અને કાસ્મિઃ વચ્ચેને રએ પહ ધણો જ વિષમ છે. બીજ કૈટવીક વિ- 

દંમતાએ ઉપરાંત એ માર્ગમાં મલ પોણો મેલ તે! માત્ર બર ઉપર યકતે 

“ ચાલનું પડે છે. એકે ત્રાતુમાં એ બરફ ગળતો તધી. અત્રેતા અજન 

કક પોતાના દેશ સંગધી પણ્ કેઈ વધારે ન્તણુતા ન હોવાથી દું ને ઈ" 

કીકત ઉત્તર તરદ્નાં રાન્યો અને દેશો વિવે મેળવી શાયે છું તે માત્ર 

, આ પ્રમાણે જ છે વળી સારી હકીકતમાં કેઠર્લક ભૂલ પણુ #4શે, ડારણુ 

3 મારે તેમતી સાથે દુભાથીયાઓની મારક્ત વાત કરતરી પડનીન્ડતી, એટલે 

જટલુંક દુભાથીયા મારું ન મમજૅ અતે કેટલુંક વેપારીઓનું શ્રાધનું પણુ 

ગ્રકી દઇતે મને મષજવે. દું આ પત્ર-અરે પત્ર તો સું પણુ આ ચું 

પુસ્તક હવે ત્યારે આટલેથી બધ કરૂં છું જે કે મતે લખવાતે માટે પુષ્કળ 

વખત ઝે, પરતુ હવે તો દિ'દ્સ્તાત પાછા ફરીને દિલ્લી જઇશું ત્યાંથી લ- 

ખોશું તા લખીચું. તમે પુછેલા પાંચ પ્રક્નાતો ઉત્તર મને વખત કળરો તે 

વેળાએ કાં તો દાક્મિસમાંથી કે પછી હિ'દુમ્તાત ગયા પછો પણુ ટુલખીશ 

જ. હિદ્સ્તાતતી ઉત્તરે આવેલા સ્વર્ગે સમાત આ રમણીય પ્રદેશ કાશ્મિરના 

વર્ધુતથી # ઇતે દું મારં લખાણુ પુર્ં કર 'છું. 


